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Familie
Syntech

Tip de produs
Răşini poliuretanice hidroexpansive şi accesoriile
corespunzătoare

Linii de produse
• Aqua

Categorii funcţionale
• Stoparea imediată a infiltraţiilor de apă în presiune în
clădiri
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse
hidroexpansive
• Impermeabilizarea rosturilor de mişcare sau a rosturilor
de lucru
• Intervenţii structurale de întreţinere a barajelor,
bazinelor, conductelor şi canalelor de apă
• Intervenţii structurale de întreţinere a tunelelor şi
galeriilor

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
Agent de curăţare specific pentru aparatele/instrumentele folosite în timpul operaţiunilor de
injectare pentru stoparea infiltraţiilor de apă din clădiri. Detergent uleios pentru clătiri, cu
toxicitate redusă, cu capacitate solventă ridicată pentru poliuretani neîntăriţi, pentru curăţarea
şi lubrifierea circuitelor hidraulice pompante din interiorul pompelor, atât a celor manuale cât
şi a celor electrice. Substituie acetona, clorora de metilen şi alţi detergenţi utilizaţi de obicei.

Domenii de utilizare
Curăţarea echipamentelor utilizate pentru injectări de poliuretani hidroreactivi în ziduri.
Eliminarea reziduurilor de poliuretan neîntărit.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Greutate specifică:
1.05 kg/dm³

Neinflamabil Temperatura de utilizare:
+10 / +30 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Culori disponibile
Culoare transparentă galben deschis

 

Specificaţii tehnice
Flash-Point: ~225 °C

 

Aplicare
Odată terminate operaţiunile de injectare a produselor hidroreactive pe bază de poliuretan în
zidărie, va trebui să curăţaţi bine aparatele/instrumentele pompante înainte de a le pune
deoparte. În acest sens, mai întâi faceţi să circule în circuitele hidraulice ale pompei diluantul
Nitro timp de câteva minute pentru a dizolva rapid reziduurile de poliuretan întărite.

Odată curăţate circuitele pompante, turnaţi în acestea uleiul specific detergent lubrifiant
SYNTECH H.A.G. CLEANER, nediluat, şi lăsaţi-l să circule pentru câteva minute. O mică
cantitate de produs trebuie lăsată în interiorul circuitelor pompante pentru a le menţine
lubrifiate atunci când pompa nu se utilizează.

Consumul estimat este de circa 2 litri pentru fiecare pompă curăţată şi pentru fiecare zi de
lucru.

SYN.0186
SYNTECH HAG
CLEANER
Agent de curăţare specific pentru
operaţiuni cu răşini hidroreactive

Cod vamal
3812 2090
 

Ambalaje
- Cutie din metal/aluminiu 10 kg
 

Aplicare
- Pompă
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Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice.

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Amestecaţi bine înainte de utilizare. Evitaţi contactul cu ochii. Purtaţi îmbrăcăminte de
protecţie adecvată, mănuşi şi ochelari de protecţie.

SYNTECH HAG CLEANER este produs/distribuit de

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


