Familja

Tipologjia

Proseal

Mastiçë plastikë, elastroplastikë dhe hidroekspansivë

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit
• Aqua
• Building
• Infratech
• Floor

• Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me
pllaka
• Hidroizolime osmozike
• Hidroizolim me mbështjellës elastomerikë poliuretani
(poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
• Hidroizolim i ambjenteve nëntokësore me produkte
hidroekspansive
• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me
performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Hidroizolim i nyjeve të lëvizjes ose nyjeve të ndërtimit
• Hidroizolime çimentoze horizontale të tarracave dhe
ballkoneve
• Parafabrikim
• Stukim dhe mbushje e plasaritjeve dhe të çarave në suva
dhe fasada
• Izolim elestrometrik të nyjeve të zgjerimit dhe tkurrjes në
dysheme dhe shtresa prej betoni

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

Pastë

PRS.0101

PROTECH FLEX
Mastiç poliuretanik me fishek me
modul shumë elastik

Kodi doganor
3506 1000

Amballazhimi
- Fishek 600 cc
- Fishek 300 cc
- Kuti: 12 x (Fishek 300 cc)
- Kuti: 20 x (Fishek 600 cc)

Aplikimi
- Aplikim manual
- Pistoletë me dozë të përcaktuar

Përshkrimi i produktit
Mastiç poliuretanik monokomponent, kundër lagështisë, me ngurtësim të shpejtë, me përbërje
elastike të mesme/të lartë, gjithnjë elastike, me ngurtësi të lartë sipërfaqësore, rezistencë nga
çarja dhe nga agjentët atmosferikë, që mund të lyhet me bojë. Ideale për izolimin deformues të
nyjeve të shpërndarjes në tarraca dhe ballkone, për mbushjen e nyjeve në faqe parafabrikate
dhe në ndërtime prej druri, çeliku, alumini, bakri, materiale plastike, suvaje, etj.

Të dhëna shtesë
- Gjithnjë elastik, me rezistencë të lartë ndaj vjetërimit dhe ndaj agjentëve atmosferikë.
- Pa tkurrje dhe me përmasa të qëndrueshme
- Me tiksotropi shumë të lartë: nuk rrjedh dhe nuk krijon rrjedhje. Përpunohet shumë lehtë.
- Nuk është ngjitës dhe nuk mbledh pluhur dhe papastërti.
- Mund të lyhet me bojë pas përfundimit të polimerizimit.

Fushat e përdorimit
Derdhja e lartë dhe ngjitja shumë e mirë në shtresat e ndryshme e bëjnë PROTECH FLEX
mastiçin ngjitësin më të përshtatshëm për nyje dyshemesh dhe mbulime në beton, ndërtime
prej druri, çeliku, çeliku inoks, alumini, lumini të jonizuar, fleta zingu, bakri, materiale plastike
të ndryshme etj.

Vetitë kryesore
I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.30 (± 0.05) g/cm³

Rezistent ndaj rrezeve UV

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme
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Veçoritë teknike
Mbetje e thatë (10’ a 150°C): ≥95 %
Moduli elastik (DIN 53504): 0.6 N/mm²
Ngurtësim në prekje (a 20°C): 60 min
Ngurtësimi (DIN 53505 - Shore A): 40 _

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 24 h
Rezistenca në tërheqje (DIN 53504): 1.5 N/mm²
Temperatura e vendosjes -40: +80 °C
Tërheqja deri në këputje (DIN 53504): ≥300 %

Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Diluent Nitro

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara
• Kartonxhez
• Dru
• Sipërfaqet metalike
• Plastikë
• Fibroçimento
• Tulla dhe pllaka
• Nënshtresa çimentoje

Mënyra e përdorimit
Hidhni me ngadalë dhe me kujdes mastiçin prej fishekut te vendqëndrimi i nyjes të përgatitur,
me pistoletë të posaçme (të tipit silikon). Para forcimit të plotë të mastiçit, shtrijeni atë me një
shpatull në sipërfaqen e nyjes. Pasi të jetë ngurtësuar, hiqeni shiritin ngjitës.
Pastroni çdo skaj të produktit nga vendqëndrimi i nyjes me tretës të veçantë (siç është acetoni
ose diluenti Nitro).

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse të aplikimit duhet të jenë krejtësisht të pastra dhe të thata, pa pluhur dhe
papastërtira. Trajtojini fillimisht muret anësore të nyjeve me një prajmer të posaçëm
poliuretani me nje komponent PROTECH FLEX PRIMER.
Është e këshillueshme që të parashikohet futja në nyjën e çdo lloj natyre, të kordonit të
zgjeruar prej shkume polietileni FILTENE FONDOGIUNTO, në madhësisë që përshtatet me
nyjen që do të izolohet.
Vendosni një shirit letre në të dyja anët e nyjeve, që mund të hiqen lehtësisht (si shiritat e
makinës), për të parandaluar daljen jashtë të mastiçit nga vendqëndrimi natural i nyjes.

Magazinimi e Ruajtja
Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të
thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e
produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti
duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.
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Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.
Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.
Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.
Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.
Kryeni prova paraprake lidhur me ngjitjen dhe përputhjen e bojrave në rastin e lyerjes me bojë
të mastiçit.
Është praktikë e mirë që thellësia e seksionit të izolimit nuk e tejkalon gjysmën e gjerësisë së
nyjeve. Për këtë qëllim, thellësia do të përcaktohet nga pozicionimi i FILTENE FONDOGIUNTO.

PROTECH FLEX prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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