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Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajteje të pistave të
aeroporteve dhe dokeve detare
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave
komunitare
• Bojë mbrojtëse (lyerje)
• Nderhyrje mirembajteje ne infrastruktura rrugore dhe
hekurudhore

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Përshkrimi i produktit
PROTECH ROAD PAINT është një film i trashë i bazuar në resina akrilike në emulsioni ujor për
mbrojtjen dhe hidroizolimin e dyshemeve bituminoze në zonat urbane dhe të
këmbësorëve.PROTECH ROAD PAINT është ideale për sipërfaqet në parqet, oborret, shtigjet e
ciklit dhe trotuaret e makinave, gjithashtu rrit rezistencën e trotuarit për të konsumuar, rrezet
UV dhe agresionin kimik.

Të dhëna shtesë
PROTECH ROAD PAINT shmang migrimin e lidhësve bituminoze dhe akumulimin e nxehtësisë
për shkak të dritës së diellit dhe lejon:
- Ulja e shpërbërjes, thyerjes dhe ënjtjes së objektit bituminoz.
- Mbroni shtresimin e konglomeratit bituminoz nga ndryshimet e papritura të temperaturës.
- Rritja e qëndrueshmërisë së punës.
- Përmirësimi i estetikës së parketeve dhe zvogëlimi i ndikimit në mjedis
duke qenë në gjendje të zgjedhin midis ngjyrave të ndryshme.
- Zvogëloni ndjeshëm erërat e bitumit.

Konsumi
Përafërsisht 2.0 kg/m² e PROTECH ROAD PAINT në dy duar.

Fushat e përdorimit
PROTECH ROAD PAINT është formuluar për mbarimin dhe mbrojtjen e produkteve të
prodhuara në konglomerat bituminoz në zonat urbane dhe të këmbësorëve të tilla si oborre,
rrugët dhe korsitë preferenciale, trotuaret dhe shtigjet e ciklit, objektet sportive.

Vetitë kryesore
Dosage:
2.0 kg/m²

Aplikojeni me dy duar

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.64 ± 0.1 kg/dm³

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse Temperatura e aplikimit:
+10 / +40 °C

Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

 

Veçoritë teknike
Time before second coat: 4 h

Resistant to chemical agents
Mbetje e thatë: 75 ± 0.5 %

Ngurtësim në prekje: 2 h

PRT.0342
PROTECH ROAD
PAINT
Shtresë e trashë e filmit të
veçantë për mbrojtjen e
asfaltiteve

Kodi doganor
3209 1000
 

Amballazhimi
- Fusto 100 kg
 

Aplikimi
- Brushë
- Rrul
- Shpatull
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Viskoziteti Brookfield: 90.000 ± 2.000 mPas
 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Membrane bituminoze

• Asfalt

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Hiqni të gjitha gjurmët e pluhurit dhe gjurmët e vajrave, substancave të yndyrshme dhe pjesëve
të papërshtatshme.Në një substrate të thatë, përdorni PROTECH ROAD PAINT sipas metodave
të përshkruara në udhëzimet për përdorim.

Mënyra e përdorimit
PROTECH ROAD PAINT mund të hollohet me ujë në një përqindje që nuk tejkalon
30%.Vendosja në një sipërfaqe të thatë dhe të pastër bëhet me dorë me një rul për një
minimum prej 2 shtresash deri në mbushje varësisht nga poroziteti i mbështetëses.Ne nuk e
rekomandojmë aplikimin me temperatura nën +10 ° C.

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. 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.
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PROTECH ROAD PAINT prodhohet/shpërndahet nga

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


