
 

www.azichem.com

Përditësimi më: 13/01/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Readymesh

Tipologjia
Mikro-fije çeliku të praruara prej bronzi

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus

Kategoritë e përdorimit
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Përmirësimi i performancave mekanike dhe / ose
reologjike të llaçeve, stukove dhe betoneve të prodhimit të
ri

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Fibra

Përshkrimi i produktit
Mikrofibrave prej çeliku të veshura me bronz, të fituara me prerje tela metalike, për
përforcimin strukturor të konglomerateve të bazuara në çimento në përgjithësi.READYMESH
MR është një tel çeliku shumë i hollë bronzi me diametër prej 0.22 mm dhe një gjatësi prej 6 o
20 mm, i përdorur kryesisht për përforcimin e betonit dhe llaçeve me performancë të lartë.
READYMESH MR disponohen në dy gjatësi të ndryshme: READYMESH MR-060 = 6 mm;
READYMESH MR-200 = 20 mm

Të dhëna shtesë
Shtimi i READYMESH MR përmirëson vetitë mekanike të konglomeratit në aspektin e
duktilitetit, performancës mekanike, thithjes së energjisë, rezistencës, lodhjes dhe rezistencës
ndaj konsumit.Ata gjithashtu ndihmojnë në kontrollimin e tkurrjes plastike në konglomerat
(plasaritje) dhe zvogëlimin ose eliminimin e nevojës për përforcime konvencionale, siç janë
rrjetat e elektrodave.

Konsumi
Të vlerësohet në bazë të performancave të kërkuara.

Fushat e përdorimit
Mikrofibrat READYMESH MR përdoren gjerësisht si përforcime kryesore dhe unike për mortajë
strukturore me trashësi të ulët, llaçe dhe betone me spërkatje të ulët (shtizë betoni, spritz-
beton), produkte betoni të betonit.

Vetitë kryesore
Diametri:
0.22 ± 5% mm

I pandezshëm

Jetëgjatësi e pakufizuar Të përdoret me doreza mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
Giallo Ottone

 

Veçoritë teknike
Lëndë jo helmuese

Material alkalino-rezistent
Rezistenca në tërheqje: >2400 MPa

 

Shtresat e lejuara
Suva, Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera, Nënshtresa çimentoje

RDM.0290
READYMESH MR
Mikrofibrave të tunelit të
tunxheve për konglomeratet
strukturore

Kodi doganor
7326 2000
 

Amballazhimi
- MR-060 Qese 20 kg
- MR-200 Qese 20 kg
- Koli: 50 x (Qese 20 kg)
 

Aplikimi
- Për tu shtuar në komponentët e
tjerë
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Mënyra e përdorimit
Fibrat READYMESH MR do të duhet të shtohen në konglomeratin që po kalon përzierje në
mënyrë graduale, duke shmangur absolutisht derdhjen e menjëhershme të gjithë sasisë së
fibrave të parapara. Pasi të keni futur të gjitha fibrat READYMESH MR, vazhdoni me
përzierjen për të paktën edhe 3 minuta të tjera në mënyrë që shpërndarja të jetë e
njëtrajtshme brenda përzierjes.

Magazinimi e Ruajtja
Avoid contact between the product and acid substances.

Technical characteristics of Azichem Srl READYMESH MR fibers:
Fiber model READYMESH MR-060 READYMESH MR-200
Fiber length 6 mm 20 mm
Dimensional ratio 27 90
Number of filmanets ~435'000 nr/kg ~130'000 nr/kg

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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READYMESH MR prodhohet/shpërndahet nga

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


