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Familja
Syntech

Tipologjia
Trajtime, veshje dhe zmalte epoksike

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me
performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave
komunitare
• Trajtime sipërfaqësore dhe riparime të dyshemeve
industriale në beton
• Nderhyrje mirembajteje ne infrastruktura rrugore dhe
hekurudhore

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
SYNTECH ROADWARE është një uretan hibrid i dyfishtë i depërtueshëm i cili, i kombinuar me
kuarc, prodhon një polimer të vështirë dhe të menjëhershëm për të riparuar çarje dhe fërkime
në dysheme betoni.

Të dhëna shtesë
SYNTECH ROADWARE ka një viskozitet shumë të ulët duke lejuar depërtimin e produktit në
thellësi, madje edhe në çarje më të ngushta.Ka kohë të shkurtër reagimi, në fakt në hapësirën
prej 10 minutash në 20 ° C materiali polimerizohet plotësisht dhe katalizohet shpejt edhe në
mjedise me temperatura nën 0 ° C. Ajo ka një rezistencë të mirë ndaj sulmit kimik.Kur
kombinohen me pluhur kuarci, SYNTECH ROADWARE, formon një përbërje shumë rezistente
me prona të ngjashme me betonin ekzistues, por me fleksibilitet që vazhdon me kalimin e
kohës.

Konsumi
Me një fishek SYNTECH ROADWARE, një mesatare prej 50 metra linear të hendekut me gjerësi
5 mm është riparuar.

Fushat e përdorimit
Riparimi i çarjeve ose çarjeve në beton, restaurimi i degradimit të përkeqësuar të betonit,
riparimi i çarjeve dhe dukurive të daljeve në beton.

Vetitë kryesore
Pot life:
10 min

Puthitja me mbështetësin:
13.7 MPa

Raporti i përzierjes:
1:1 _

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
Gri e errët

 

Veçoritë teknike
Ngurtësimi (a 22°C): 72D _

Përmbajtja e VOC: 5.5 g/l
Rezistenca në tërheqje: 30 MPa

Tërheqja deri në këputje: 6 %
Viskoziteti: < 9 mPas

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent Nitro • Beton

SYN.0327
SYNTECH
ROADWARE
Dyfazor uretani në fishek për
riparime të shpejta të betonit

Kodi doganor
3909 5090
 

Amballazhimi
- Bi-përzierje fishek 600 ml
 

Aplikimi
- Pistoletë me dozë të përcaktuar
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Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Thjesht zgjeroje plasarinën me një sharrë rrethore për të lehtësuar depërtimin e SYNTECH
ROADWARE.Para aplikimit të produktit, fshini pluhurin.Mbështetja duhet të jetë e pastër dhe e
lirë nga pluhuri ose papastërtia.

Mënyra e përdorimit
Vendosni SYNTECH ROADWARE direkt mbi pjesën e plasaritur ose në zonën e prishur derisa
hapësira e zbrazët të jetë mbushur plotësisht. shtoni kuarcin drejtpërsëdrejti mbi pjesën e
plasaritur dhe përsëritni operacionin e aplikimit të SYNTECH ROADWARE.Përhapeni me një
shpatull dhe lëreni produktin të veprojë.

Magazinimi e Ruajtja
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.

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.
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SYNTECH ROADWARE prodhohet/shpërndahet nga

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


