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Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• Building

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi i sipërfaqeve të muraturave dhe suvave
• Bojë mbrojtëse (lyerje)
• Trajtime fiksuese paraprake per lyerje dhe veshje
• Përmirësimin termo-izolues të muraturave

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit
Mbulimi i murit me ujë anti-kondensues, me vetitë e shkëlqyera të fiksimit dhe ankorimit, me
një mbulim të mirë të bazuar në resina akrilike të penetrimit të lartë, 3M Glass Bubble,
pigmente, mbushëse dhe mbushëse të errët.I përshtatshëm si primer fiksues anti-kondensues,
për përdorim përpara lyerjes ose veshjes me llaç me bojra anti-kondensuese ose llaçe (-
THERM).

Të dhëna shtesë
Ideale për ndërhyrje në mure me depozita të mukozës, fenomene bakteriale dhe moulds.Për
shkak të përçueshmërisë së ulët të saj termike është veçanërisht e përshtatshme për zgjidhjen
e problemeve të mykut.Ajo mund të aplikohet në çdo suva (të zakonshme, civile, gips, llaç të
thatë, plasterboard, beton, parafabrikuara, beton të ekspozuar, etj).
E bërë me rrëshira dhe aditivë të veçantë, zvogëlon absorbimin e mbështetjes duke lejuar
transpirimin e nevojshëm, uniformon thithjen duke e bërë më të lehtë aplikimin e veshjeve
përfunduese.Gjithnjë vepron në thellësi, prandaj është përgatitja ideale për aplikimin e bojrave
ose ngjyrave të bazuara në ujë.Adezioni është i shkëlqyer edhe në sipërfaqe veçanërisht të
vështira, falë përdorimit të resinave të veçanta dhe pranisë në formulimin e një promotori
aderimi që ndërvepron ndërmjet mbështetjes dhe produktit.

Fushat e përdorimit
Trajtimi paraprak i çdo sipërfaqeje (llaç civil, gipsi, llaç i thatë, llaç i thatë, plasterboard, beton,
parafabrikuara, beton i ekspozuar etj.) Me qëllim izolimin e sipërfaqeve mbështetëse dhe
standardizimin e thithjes së trajtimeve anti-kondensuese pasuese (piktura dhe veshja
mbrojtëse).

Vetitë kryesore
Produkt në dukje Aplikojeni me dy duar

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.32 kg/dm³

Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Azichem - acrilici

Veçoritë teknike
Time before second coat (20 °C): 4 - 6 h

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Suva

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

PRT.0339
PROTECH FIX AC
- THERM
Fiksues konsolidues akrilik anti-
kondensimi, në dispersion ujor

Kodi doganor
3209 1000
 

Amballazhimi
- Kovë 14 l
 

Aplikimi
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.
- Brushë
- Rrul
- Spruco
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Mënyra e përdorimit
Mund të aplikohet me furçë ose rul, duke e holluar produktin nga 20% në 50% me ujë.Gjatë
aplikimit, maskoni zonat që nuk duhet të pikturohen mirë, përhapeni në mënyrë të barabartë
duke shmangur dripping dhe pritni 4-6 orë për aplikimet e mëvonshme.Ideal si një bazë
anticondensation për tavanet e rreme dhe muret e falsifikuara të gipsit të izoluar.

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Për sipërfaqet e reja hiqni çdo pluhur, ndërsa për sipërfaqet e vjetra hiqni çdo bojë jo të ngjitur,
kapni, pastroni derisa të gjeni pjesën e shëndoshë të substratit.Kërpudhat e dhe myku duhet të
jenë hequr me kujdes dhe të jenë dezinfektuar me CONSILEX MUFFA CLEANER dhe
CONSILEX MUFFA REMOVER.Pas disa orësh, kur mikroorganizmat janë neutralizuar,
pastrohen me kujdes, pastaj vazhdojnë me aplikimin e një shtrese PROTECH FIX AC - THERM.

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.

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.

Për të shmangur defektet e formimit të filmit, duke qenë produkte me bazë rrëshire në
emulsioni ujor, temperatura e aplikimit duhet të jetë midis + 5 ° C dhe + 35 ° C me lagështi
relative jo më të lartë se 60/70%.Mos aplikoni nën rrezet e diellit ose era direkte.
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PROTECH FIX AC - THERM prodhohet/shpërndahet nga

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


