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Familja
Syntech

Tipologjia
Rezina poliurike dhe produkte te lidhura

Linjat e produkteve
• Aqua

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim me mbështjellës elastomerikë poliuretani
(poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
• Trajtime fiksuese paraprake per lyerje dhe veshje
• Veshje mbrojtese, perforcues, poliuretanike ose epoksike

 
Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
MBUSHËSI SYNTECH POLIUREA PRIMER – METAL EPOKSI është një mbushës me dy
përbërës i bazuar në rrëshira epoksi pa tretës të përdorur si promovues adesiv, ngjitës
sipërfaqësor për beton, që do të aplikohet si një substrat për punimet me poliuret në sipërfaqet
metalike dhe veshjet epoksi dhe poliuretani.

Fushat e përdorimit
Promovues ngjitës, ngjitës sipërfaqësor për beton, që do të aplikohet si një substrate për
punimet e poliureteve në sipërfaqet metalike dhe veshje epoxy dhe poliuretani.

Vetitë kryesore
Dosage:
150 - 200 g/m²

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës Pesha specifike:
1.1 (A) / 1.0 (B) ± 0.1 g/cm³

Raporti i përzierjes:
2:1 (in peso) _

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse Ngjyrat në dispozicion
Trasparente / Neutro

Veçoritë teknike
Time before second coat a 23° C: max 10 h

Ngurtësim me prekje a 23° C: 270 min
Ngurtësim në prekje a 23° C: >4 h

Ngurtësimi i plotë a 23° C: 7 ditë
 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent për rrëshirë • Sipërfaqet metalike

• i pandryshkshëm

Mënyra e përdorimit
Komponentët individualë duhet të jenë të përziera me kujdes derisa të merret një masë
homogjene.Materiali mund të aplikohet me rul, furçë ose me sprucim me anë të makinave
speciale pa ajër, madje edhe në dy duar.Temperatura e aplikimit duhet të jetë gjithmonë së
paku 3 ° C më e lartë se temperatura e pikës së vesës.Temperatura minimale e aplikimit +5 °
C, temperatura maksimale +35 ° C.

SYN.0312
SYNTECH
POLIUREA
PRIMER – EPOXY
METAL
Primer epoxy me dy përbërës
specifikë për sipërfaqet metalike

Kodi doganor
3907 3000
 

Amballazhimi
- Kanoçe 10 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 10 kg [A] + 1
Kanoçe 5 kg [B]
 

Aplikimi
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.
- Brushë
- Rrul
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Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Aplikimi duhet të bëhet në një sipërfaqe të thatë dhe të pastruar nga yndyrat; substrati nuk
duhet të ketë pjesë të mprehta ose të shkëputura dhe me një shkallë të lagështirës që nuk
duhet të kalojë 5%.
Përgatitja e fondit mund të kërkojë disa lloje të veprimit mekanik:Lustrim,
bush-hammering, palinaturë, hidrolarje.Veprime të tjera mekanike që mund ta bëjnë aplikimin
të përshtatshëm.

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

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.

Shmangni kontaktin me lëkurën dhe mukozën.Përdorni mbrojtje të përshtatshme, në veçanti,
një maskë dhe doreza.Mos thithni nga avujt që rrjedhin nga përpunimi i produktit dhe nëse
është e mundur, ventiloni zonat e punës.



 

www.azichem.com

Përditësimi më: 29/11/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 3/3

SYNTECH POLIUREA PRIMER – EPOXY METAL prodhohet/shpërndahet nga

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


