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Familja
Syntech

Tipologjia
Mbushës, rezina dhe llaç lëngu me bazë epoksi

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat
historike
• Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej
druri
• Mbërthimi dhe fiksimi i lidhësve, inserteve dhe kornizave
metalike
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska,
ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe
galerive
• Ankorime strukturore të sakta

 
Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-6
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit -
Përforcimi i çelikut për ankorim

Përshkrimi i produktit
Adesiv i pastër epoksi, me dy përbërës, i lëngshëm, me viskozitet të ulët, pa mbushës dhe
tretës, specifik për injeksione të konsolidimit strukturor me performancë të lartë në muraturën
e shkatërruar, betonin e degraduar, muratura dhe dysheme të vjetra industriale, suva dhe llaç
të plasaritur, etj Ideal për shufra fiksuese, ankorues dhe shufra lidhëse. Gjithashtu është
specifik për konsolidimin e thellë të materialeve prej druri dhe llojeve të tjera të materiale
poroze, me vendosje me furçë ose rul.

Konsumi
Përafërsisht 1.1 kg SYNTECH IC 55 për çdo decimetër kub të volumit që duhet të plotësohet.

Fushat e përdorimit
Përforcimi dhe mbushja me injeksion e të çarave në beton, gurë, tulla, punime të përziera etj.
Vendosja, lidhja dhe fiksiimi i mjeteve lidhëse, pllakave etj. Përforcimi strukturor dhe
ristrukturim me vëllim të vogël në përgjithësi(vetëm horizontal). Përforcimi i materialeve
ndërtimore poroze, si druri, guri natyror, tulla etj.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës

Pesha specifike:
1.08 kg/dm³

Pot life:
25 min

Puthitja me mbështetësin:
≥3 N/mm²

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+8 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
Trasparente tendente al giallo paglierino

Veçoritë teknike
Ngurtësim në prekje (a 20°C): 6-8 h

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 7 ditë
Raporti i katalizatorit (in peso): A : B = 100 : 50 %

Rezistenca nga ngjeshja: 100 N/mm²

SYN.0191
SYNTECH IC 55
Rrëshirë epokside për
përforcimin e strukturave të
ndërtimit

Kodi doganor
3907 3000
 

Amballazhimi
- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [A]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kanoçe 2.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1
Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 5 kg [A] + 1
Kanoçe 2.5 kg [B]
 

Aplikimi
- Rrjedhje
- Injeksion
- Brushë
- Rrul
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Temperatura e vendosjes: -20/+60 °C
Tërheqja deri në këputje: 12 %

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent për rrëshirë • Suva

• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara
• Dru
• Tulla
• Shtuf
• Muratura të përziera
• Muratura me gurë
• Nënshtresa çimentoje
• Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse ku aplikohet duhet të jenë të staxhionuara dhe të thata (lagështia e
mbetur e matur në një thellësi prej 4 cm, nuk duhet të jetë më e madhe se 4%), pa pluhur,
yndyra, ndotje, copëza dhe pjesë që nuk ngjiten.

Mënyra e përdorimit
Sigurohuni që mjedisi të jetë i ventiluar mirë dhe vishni pajisjet mbrojtëse personale të
përmendura në fletën e të dhënave të sigurisë. Shtoni përbërësin B te përbërësi A, duke u
kujdesur që të hiqni të gjithë materialin nga paketimi dhe ta përzieni sa më mirë me një
miksues me një numër të vogël xhirosh (ose me një vegël të përshtatshme manuale), derisa të
merret një përzierje homogjene, gjë që tregohet nga ngjyrë uniforme dhe mungesa e
kokrrizave. Përdoreni në sipërfaqe me ndihmën e shpatullave, mistrive etj.

Përdorni produktin menjëherë pas përzierjes dhe përzieni vetëm sasinë e produktit që doni ta
përdorni menjëherë SYNTECH IC 55 është një produkt i krijuar me rrëshirë të rrjedhshme
epokside. Mund të shkaktojë ndryshime në ngjyrën e produktit në të cilin është aplikuar, si
druri, ashtu edhe në materiale guri. Për këtë arsye rekomandohet kryerja e testeve paraprake.

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.



 

www.azichem.com

Përditësimi më: 29/07/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 3/3

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.

SYNTECH IC 55 prodhohet/shpërndahet nga

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


