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Familja
Proseal

Tipologjia
Mastiçë plastikë, elastroplastikë dhe hidroekspansivë

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim i ambjenteve nëntokësore me produkte
hidroekspansive
• Hidroizolim i nyjeve të lëvizjes ose nyjeve të ndërtimit

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Fishek

Përshkrimi i produktit
Ngjitës poliuretani hidro-ekspansiv, në pastë tiksotropike, i paketuar paraprakisht në fishek të
ekstrudueshëm me postin dozimi normal, për t'u përdorur si ndalues uji në situatat më
komplekse ose të pakëndshme në fushën e hidroizolimit të dhomave nëntokësore. Ai ruan
karakteristikat e tij elastike dhe izoluese të pandryshuara me kalimin e kohës. Në një gjendje
plotësisht të thatë, FLEXSEAL 300 tkurret në madhësinë e tij origjinale dhe më pas zgjerohet
përsëri pas kontaktit me ujin.

Konsumi
Nga 0,15 deri në 0,30 FLEXSEAL 300 fishekë për çdo matës linear të vuloset, varësisht nga
gjeometria e zgavrës.

Fushat e përdorimit
Realizimi i mbylljeve hermetike aty ku vërehen lidhje, vrima, dëmtime, plasaritje, fletë
kasetash, etj. Vendosja e pajisjeve në lidhjen ndërmjet tubave dhe maraturës; Ndihmues për
vendosjen e profileve të ujit si tradicionalë ashtu edhe hidroespansivë.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

9 muaj

Pesha specifike:
1.35 kg/dm³

Rezistent ndaj rrezeve UV

Të përdoret me doreza mbrojtëse Ngjyrat në dispozicion
E kuqe

Veçoritë teknike
Dust-free time: 3-5 h

Aftësia e zgjerimit 24 orë (DIN 52451): +25 %
Kapaciteti i zgjerimit në 7 ditë (DIN 52451): +100 %

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 10 h
Ngurtësimi Shore A: 45 _

Rezistenca në tërheqje: 3.5 MPa
Temperatura e vendosjes: -20 / +50 °C

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent Nitro • Beton

• Parafabrikuara
• Dru
• Plastikë
• Fibroçimento
• Nënshtresa çimentoje
• i pandryshkshëm

PRS.0047
FLEXSEAL 300
Mastiç polimerik hidroizolues me
fishek që shtrydhet

Kodi doganor
3909 5090
 

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

Aplikimi
- Pistoletë me dozë të përcaktuar
- Shpatull
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Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur, pjesë të shkatërruara dhe të
paqëndrueshme etj.

Mënyra e përdorimit
Pritini majën e fishekut me një prerëse në një mënyrë të tillë që të lejojë nxjerrjen e një shiriti
ngjitës prej të paktën 8 mm në diametër me qëllim që mbyllja të jetë efektive dhe
hidroekspansive). FLEXSEAL 300 duhet të instalohet në seksione të kufizuara në mënyrën e
duhur dhe të mbuluara me së paku 6 cm llaç ndërtimor jo-tkurrës GROUT 6 (i rrjedhshëm) ose
REPAR TIX (thixotropik).

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.

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.

Mos e përdorni FLEXSEAL 300 si një silicon të thjeshtë. Përhapja e pakufizuar tërësisht do ta
shkëpuste nga shtresa mbështetëse, duke dëmtuar mbylljen.
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FLEXSEAL 300 prodhohet/shpërndahet nga

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


