Familja

Tipologjia

Protech

Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë siloksane

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit

PRT.0111

PROTECH SIL P
Bojë siloksane, me hidrogjen, e
papërshkueshme, në tretësirë
ujore

Kodi doganor
3209 9000

Amballazhimi
- Kovë 4 l
- Kovë 14 l

• Building

• Përmirësim i muraturave të lagështa me suva kundër
lagështisë
• Bojë mbrojtëse (lyerje)

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit
Bojë me hidrogjen, e papërshkueshme nga uji, me pigment, bazuar në rrëshirë siloksane në
tretësirë ujore për lyerje me mbrojtje nga uji për rehabilitimin e ndërtesave civile dhe
industriale , si dhe ato të reja. Rekomandohet si një mburojë mbrojtëse transpirante e
qëndrueshme ndaj ujit, e suvave dehumiduese makroporoze (SANATIGH, SANAWARME,
CALEOSANA).

Të dhëna shtesë
PROTECH SIL P realizon një filtër mikroporoz që pengon në mënyrë efektive depërtimin e ujit
dhe të tretësirave agresive pa dëmtuar frymëmarrjen e nevojshme të mureve.

Konsumi
Aplikoni nga 0.25 në 0.35 litra PROTECH SIL P për metër katror të sipërfaqes që do të
pikturohet.

Aplikimi
- Brushë
- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.

Fushat e përdorimit
Finitura kundër ujit, transpirante, mbrojtëse dhe zbukuruese, për fasada ndërtesash historike
dhe monumentale, subjekt ose jo të mbrojtjes nga "trashëgimia kulturore". Lyerje ciklike
dehumidifikante për përmirësim me suvatime makroporoze. E përshtatshme për shtresa
mbështetëse të llojit minerar, suva të vjetra dhe të reja dhe për bojatisje në shtresat e
mëparshme, me kusht që ato të ngjisin me shtresat ekzistuese.

Vetitë kryesore
Aplikojeni me dy duar

I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës

Pesha specifike:
1.567 kg/dm³

Temperatura e aplikimit:
+8 / +30 °C

Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike
Mbetje e thatë (10’ a 150°C): 60 %
Përthitha kapilare: 0.09 kg•h^0.5/m²
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Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara
• Kartonxhez
• Gipse
• Fibroçimento

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të
copëtuara, etj. mundësisht të trajtuara me fiksuesin e posaçëm PROTECH SIL FIX.

Mënyra e përdorimit
Aplikimi i produktit mound të bëhet me brushë, rrul apo spruco, me dy duar. Tretja maksimale
me ujë do të mendohet sa 10-15% e peshës së produktit.

Magazinimi e Ruajtja
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.

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.
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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.

PROTECH SIL P 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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