Familja

Tipologjia

Syntech

Materiale përgatitëse, trajtime dhe veshje prej epoksi dhe
poliuretani

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit

SYN.0105

SYNTECH
PAVICROM
Veshje epoksi me ngjyrë për
dyshemetë prej betoni

Kodi doganor
3907 3000

Amballazhimi
- Kanoçe 10 kg [A]
- Kanoçe 5 kg [A]
- Kanoçe 3 kg [B]
- Kanoçe 1.5 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 10 kg [A] + 1
Kanoçe 3 kg [B]
- Kit: 1 Kanoçe 5 kg [A] + 1
Kanoçe 1.5 kg [B]

Aplikimi
- Brushë
- Rrul

• Building
• Infratech
• Floor

• Ndërtimi i dyshemeve industriale prej betoni me
performancë të lartë, me fibër të përforcuar
• Veshje mbrojtese, perforcues, poliuretanike ose epoksike

Përbërësit

Paraqitja

Bikomponent

I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-2
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni –
Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni

Përshkrimi i produktit
Finiturë me ngjyrë me 2 përbërës, e bazuar në rrëshira epoksi në shpërndarje ujore. Ideale për
veshjen e dyshemeve industriale të pigmentuara dhe produkteve të betonit në përgjithësi.
Sipërfaqet e trajtuara me SYNTECH PAVICROM janë të lehta për tu pastruar dhe ofrojnë
rezistencë të shkëlqyer ndaj konsumit mekanik, gjithashtu kanë rezistencë të lartë ndaj ujit,
tretësirave alkaline, detergjenteve dhe hidrokarbureve (vaj, naftë, benzinë, etj.).

Konsumi
Nga 0.25 - 0.40 kg SYNTECH PAVICROM për çdo metër katror sipërfaqe që duhet të vishet, në
dy shtresa.

Fushat e përdorimit
Piktura mbrojtëse dhe dekorative e dyshemeseve prej betoni, rinovimi i ngjyrosjes së
dyshemesë me rrëshirë të vjetër, lustrimi i pllakave të murit, etj.E përsosur në ofiçina
mekanike, industritë e prodhimit, magazinat e ruajtjes dhe fabrikat në përgjithësi, ku kërkohet
rezistencë kimike dhe mekanike e veçantë dhe e lartë.

Vetitë kryesore
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Dosage:
250 - 400 g/m²

Aplikojeni me dy duar

I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës

Pesha specifike:
1.15 kg/l

Pot life:
30 - 60 min

Raporti i përzierjes:
1:0.3 _

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
Grigio agata / Rosso fuoco

Veçoritë teknike
Resistance to abrasion (UNI 8298-9): < 150 mg
Time before second coat: 6 - 24 h
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh) (UNI
EN 1542): 3 MPa
Determinazione della densità (UNI EN ISO 2811): Comp A 1.55 kg/l / Comp
B 1.10 kg/l %

Mbetje e thatë (23°C U.R 65%): 100 %
Ngurtësim në prekje (a 20°C): 4 - 8 h
Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 10 ditë
Përshkueshmëria e avullit të ujit (UNI EN ISO 7783-2): Classe II (12 m) _
Përshkueshmëria e CO2 (UNI EN 1062-6): 2140 m
Përthitha kapilare (UNI EN 1062-3): < 0.021 kg/(m² • h^0.5)
Viskoziteti (UNI EN ISO 3219): Comp A: 11300 / Comp B:
8800 mPas

Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Beton
• Parafabrikuara
• Tulla dhe pllaka
• Nënshtresa çimentoje

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Mbështetja mbi të cilën do të vendoset sistemi i rrëshirës duhet të jetë i përshtatshëm për të
përballuar sforcimet që vijnë nga përdorimi i synuar, si ngarkesat statike ose dinamike,
goditjet, zgjerimet termo-higrometrike, dridhjet, etj. Për sa i përket karakteristikave të
nënshtresës (lagështia maksimale, kohezioni, klasa e forcës, rrafshimi, etj.) dhe përgatitjen e
sipërfaqes që do të akomodojë sistemin e rrëshirës, ne rekomandojmë kërkesat e përcaktuara
në kapitullin 5 të standardit UNI 10966 (" SISTEMET RREZINË PËR SIPËRFAQE
HORIZONTALE DHE VERTIKALE - UDHËZIME PËR DIZAJNIM DHE APLIKIM "). Në çdo rast,
pastroni me kujdes dhe pastroni sipërfaqet, duke hequr çdo lloj papastërtie, mbetje boje ose
pjesë jokoherente. Lagështia e suportit duhet të jetë <= 3%. Vlerësoni llojin më të
përshtatshëm të përgatitjes mekanike (përthyerje me goditje, pastrim me rërë, larje hidro, etj.).
Sipërfaqet gjithashtu duhet të jenë pa ndërprerje, dhe mundësisht të niveluara dhe të
rregulluara me produkte nga linja FLOOR ose linja REPAR. Aplikohet me rul, furçë ose
spërkatje nga 150 deri në 200 g/m2 SYNTECH PRIMER EP-W për të konsoliduar nënshtresën
dhe për të lehtësuar ngjitjen e veshjes pasuese. Aplikoni SYNTECH PAVICROM kur abetarja
është plotësisht e thatë dhe jo më vonë se 24 orë nga përfundimi i aplikimit të tij. Në rast të
pranisë (edhe të dyshuar) të lagështisë që rrjedh nga ngritja e kapilarëve nga nënshtresa,
rekomandohet aplikimi paraprak i rrëshirës epoksi për "substrate të lagura" SYNTECH
PAVIDAMP. Dyshemetë me pllaka, ose dyshemetë e mbuluara me rrëshirë para-ekzistuese,
duhet t'i nënshtrohen ashpërsimit mekanik të kryer me thikë, frezim, goditje me çekan, etj.,
deri në eliminimin e plotë të kores së papërshkueshme nga uji dhe errësimin e sipërfaqeve.
Hiqni pluhurin pas gërryerjes.

Mënyra e përdorimit
Përzierja e përbërësit A dhe përbërësi B veç e veç, drejtpërdrejt në paketat e tyre.Pas
aplikimit, kombinoni dy përbërësit në një enë të vetme dhe përzieni plotësisht për 2 minuta,
me pajisje të përshtatshme (stërvitje me helikë).Mos merrni sasi të pjesshme nga paketimet
për të shmangur ndonjë gabim në raportin e përzierjes që mund të shkaktojë dështim ose
forcim jo të plotë.Pastaj derdhni përbërësin B në enën e përbërësit A.
SYNTECH PAVICROM aplikohet me një rul me "fiel të shkurtra" brenda 24 orëve nga aplikimi
i primerit. Shtoni ujin e hollimit: shtresa e parë e holluar me ujë në një normë prej 10 ÷ 20%
në varësi të porozitetit, kohezionit të substratit dhe temperaturës; përfundimi i dytë duhet të
hollohet me 6 ÷ 11%. Pas shtimit të ujit të hollimit, vazhdoni përzierjen për disa minutë.
Rekomandohet aplikimi i produktit në dy shtresa të kryqëzuara në temperatura jo më të ulëta
se +5° C. Veshja e dytë e mbarimit duhet të aplikohet brenda 24 orësh.Do të jetë gjithashtu e
mundur të shtoni 3-5% në peshë të kuarcit B0 ose B1 (ose mikrosferat e qelqit të uritur) për të
marrë një efekt jo të rrëshqitshëm.

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.
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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.

SYNTECH PAVICROM prodhohet/shpërndahet nga

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