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Familja
Syntech

Tipologjia
Ngjitës dhe llaçe me bazë epoksidike ose poliestër

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej
druri
• Hidroizolime osmozike
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Mbërthimi dhe fiksimi i lidhësve, inserteve dhe kornizave
metalike
• Ankorime strukturore të sakta

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pastë

Përshkrimi i produktit
Pastë bikomponente, me bazë rrëshire poliestër, për realizimin e shpejtë të fiksimeve dhe
ankorimeve strukturore të inserteve dhe lidhësve në përgjithësi. Kjo është një rrëshirë me
ngurtësim të shpejtë (ngurtësohet vetëm pas 6 minuta në 20 ° C) dhe lejon përdorimin e
inserteve metalike vetëm pas 2.5 orësh nga instalimi.

Të dhëna shtesë
SYNTECH PROFIX është një sistem i shpejtë dhe i lehtë për t'u përdorur që siguron
performancë të lartë në aspektin e depërtimit, ngjitjes dhe fuqisë mekanike. Në veçanti, në
veprat prej betoni, gurë natyral, tulla të plota dhe me vrima etj., rrëshira SYNTECH PROFIX,
duke lejuar sistemet poroze që kufizojnë perforimin, mundëson arritjen e ngarkesave të
lejueshme shumë të larta, të rregullueshme dhe të gradueshme përmes ndryshimeve të
elementit të fiksimin, thellësinë e ankorimit dhe kështu me radhë.
SYNTECH PROFIX është e paketuar në një fishek të dyfishtë, maja e veçantë e të cilit përzien
dy komponentët drejtpërsëdrejti gjatë nxjerrjes, duke aktivizuar menjëherë reagimin e
polimerizimit.

Konsumi
Përafërsisht 1.72 kg SYNTECH PROFIX për çdo decimetër kub të volumit që duhet të
plotësohet (ndryshueshme sipas kushteve të përdorimit).

Fushat e përdorimit
Mbërthim të lidhësve, shufrave, pllakave, strukturave metalike, gardheve, dritareve, portave,
rafteve, shufrave përforcuese, etj., në shtresa mbështetëse të natyrave të ndryshme, me
efektivitet të veçantë në prani të betonit, gurëve natyralë, tullave të plota ose me vrima
(përmes busullave të gatshme) etj.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.67 - 1.77 kg/dm³

Pot life:
4-20 s

Produkt me bazë tretës

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+5 / +30 °C

Ngjyrat në dispozicion
Qelibar

SYN.0094
SYNTECH
PROFIX
Ankorues kimike bikomponent
për fiksime të shpejta, prej
rrëshire poliestër

Kodi doganor
3506 1000
 

Amballazhimi
- Bi-përzierje fishek 400 cc
- Kuti: 12 x (Bi-përzierje fishek
400 cc)
 

Aplikimi
- Aplikim manual
- Pistoletë me dozë të përcaktuar
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Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent Nitro • Beton

• Parafabrikuara
• Dru
• Fibroçimento
• Tulla
• Shtuf
• Muratura të përziera
• Muratura me tulla me vrimë
• Muratura me gurë
• Nënshtresa çimentoje
• Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jetë e pastër, pa pjesë të prishura dhe të hequra, pa pluhur etj.

Mënyra e përdorimit
Për përdorim sa më të lehtë të fishekëve SYNTECH PROFIX janë parashikuar aksesorët e
mëposhtëm:
- Pistoletë prej rrëshire në fishek me piston mbajtës
- Busole kapëse (vetëm për muratura dhe blloqe me vrima)
- Majë mikseri për fishekë dykompartmental (majë përziese)
Nxirrni jashtë SYNTECH PROFIX në sasinë që nevojitet në vendin e fiksimit. Vendosni
insertin metalik që do të ankorohen brenda pak sekondave nga nxjerrja. Mos e prekni
insertin për asnjë arsye derisa rrëshira të ngurtësohet.

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. Produkti duhet të ruhet në një
temperature nga +5°C në +35°C.

Të dhëna dhe parametra për aplikimin
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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.

Duhet të saktësohet se edhe pse SYNTECH PROFIX aktualisht përbëhet nga dy komponentë
(dy përbërës), në kokën e kësaj fletë të të dhënave teknike produkti paraqitet si
"monokomponent". Arsyeja është diktuar nga fakti se të dy komponentët e produktit janë të
paketuara po në të njëjtën paketim (një fishek i vetëm dykompartmental), janë të pandashme
mes tyre dhe kanë vetëm një skedë sigurie që i përshkruan që të dyja.

SYNTECH PROFIX prodhohet/shpërndahet nga

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


