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Familja
Admix

Tipologjia
Lateks polimer shumëfunksional

Linjat e produkteve
• Building
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave
• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose
reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të
ri
• Realizimi i ngjitjes së shtresave ekzistuese me ato të reja
• Trajtime sipërfaqësore dhe riparime të dyshemeve
industriale në beton
• Kujdes për maturinë, pengesën e avullimit për dyshemetë
industriale, llaçet e nënshtresave apo të betonit në
përgjithësi

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
Latex ngjitës bazuar në gome elastomerike stiren-butadien dhe silikat alkalin në shpërndarjen
ujore, i epshëm, reaktiv, për ngjitjen e bojakës dhe për përmirësimin e ngjitjes, sjelljes dhe
vetive të llaçeve dhe suvave.

Fushat e përdorimit
Prodhimi i llaçeve dhe suvave ngjitëse, të shformuara, me performancë të lartë mbrojtëse dhe
hidroizoluese për punime civile, hidraulike, industriale, urbane, detare dhe malore. Përgatitja e
tretësirave hidratuese për të përmirësuar ngjitjen dhe vetitë e përzierjeve dhe llaçeve të
parapërgatitur; përgatitja e bojakëve ngjitës për hedhjen e shtresës së re. Trajtime antipluhur,
përforcimi i sipërfaqeve me përzierje çimentoje.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

12 muaj

Pa tretës Pesha specifike:
1.03 kg/dm³

Pot life:
40 - 60 min

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

 

Veçoritë teknike
pH: 7.5 _

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Suva

• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera

Mënyra e përdorimit
Tundeni fort BOND PLUS në bidon, duke e holluar me ujë sipas nevojës. Shtoni tretësirën e
përgatitur në këtë mënyrë në përzierjen e çimentos (ose gëlqeres) dhe agregateve, sipas
dozave më të përshtatshme për përdorim, siç tregohet më poshtë.
Për një përkufizim të saktë të përzierjeve që duhet të përdoren dhe për të verifikuar
përshtatshmërinë e produktit sipas kërkesave specifike, është gjithmonë e domosdoshme të
kryhen provat paraprake.

ADX.0008
BOND PLUS
Lëng qumështor, i ngjitshës, i
epshëm, reaktiv për llaçe dhe
suva

Kodi doganor
3824 4000
 

Amballazhimi
- Bidon 5 kg
- Bidon 10 kg
- Bidon 25 kg
- Çisternë 1000 kg
 

Aplikimi
- Brushë
- Spruco
- Furçë e madhe
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Magazinimi e Ruajtja
Ruhet nga ngrica. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.

Treguesit e dozave
Modalitetet dhe sasitë e përdorimit ndryshojnë në funksion e nevojës për përdorim, bazuar në
përzierjet tregues më poshtë:

PËRDORIMI Raporti BOND PLUS /
ujë

Raporti
Binder /
inert

Maksimumi
i madhësisë
inerte

Morat për restaurim  
Trashësia ≤ 1 cm
Trashësia> 1 cm

1: 1
1: 2

Nga 1: 1
deri në 1:
3
Nga 1: 2
deri në 1:
4

1 - 3 mm
2 - 6 mm

suva 1: 3 Nga 1: 1
deri në 1:
3

1 - 3 mm

fino 1: 1 Binder
vetëm 3 - 4
pjesë në
peshë

-----------

Konsolidimi i llaçit dhe muraturave Nga 1: 1 deri në 1: 2 ----------- -----------

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.

BOND PLUS prodhohet/shpërndahet nga

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


