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Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajteje të pistave të
aeroporteve dhe dokeve detare
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave
komunitare
• Bojë mbrojtëse (lyerje)
• Nderhyrje mirembajteje ne infrastruktura rrugore dhe
hekurudhore

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit
Tharje e shpejtë bojë sintetike refraktare me mbulim dhe rezistencë të shkëlqyeshme ndaj
agjentëve atmosferikë, e krijuar posaçërisht për pikturimin e shenjave horizontale rrugore.
Bazuar në rrëshirë akrilike, plastifikues specifik të ngarkuar me Dioksid Titaniumi Rutile,
pigmente sintetike rezistente ndaj rrezeve UV, ngarkesa lamelare dhe kristalore, mikrosfera
qelqi me një indeks të lartë të thyerjes dhe një përzierje specifike tretësish për të ekuilibruar
tharjen në thellësi dhe në sipërfaqe, lejon të komunikojë rregullat e sigurisë sipas
parashikimeve të kodit të autostradës si në zonat urbane ashtu edhe ato jashtë-urbane për
linjat qendrore, vijat anësore, shiritat zebër, bandat e ndalimit dhe vendkalimet për këmbësorë
etj.

Fushat e përdorimit
PROTECH ROADLINE është specifike për shenjat e rrugëve në dysheme, duke përfshirë rrugët:
asfalt, substrate të çimentos, porfir, etj.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
6 muaj

Pesha specifike:
1.55 – 1.75 kg/l

Të përdoret me doreza mbrojtëse Të përdoret me syze mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

 

Veçoritë teknike
Dust-free time ASTM D711: 10 min

Deep hardening ASTM D711: 30 min
Mbetje e thatë ASTM D 1644: 80 +/- 3 %

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent Nitro • Beton

• Asfalt
• Gurë natyrorë dhe porfiret

Mënyra e përdorimit
PROTECH ROAD LINE, në varësi të pajisjeve dhe metodave të aplikimit, duhet të hollohet,
përgjithësisht 5%, me një hollues sintetik specifik për ngjyrat e ishullit të trafikut. Shmangni
aplikimet në prani të kondensimit sipërfaqësor, akullit dhe sigurohuni që të mos ketë bojë
flaking. Përziejeni produktin plotësisht përpara përdorimit.

PRT.0323
PROTECH ROAD
LINE
Bojë sintetike të pigmentuar
specifike për shenja horizontale
rrugore

Kodi doganor
3209 1000
 

Amballazhimi
- Kanoçe 25 kg
- Kanoçe 5 kg
- Koli: 33 x (Kanoçe 25 kg)
 

Aplikimi
- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.
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Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Hiqni të gjitha gjurmët e pluhurit. Mbi sipërfaqet e thata përdorni PROTECH ROAD LINE sipas
mënyrave të përshkruara në udhëzimet për përdorim.

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. Qeset e hapura duhet të përdoren
menjëherë. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.

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.

Rekomandohet një trashësi e thatë e 400-500 μm.

PROTECH ROAD LINE prodhohet/shpërndahet nga

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


