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Familja
Rinfor

Tipologjia
Lidhësa të fortë me fibër qelqi alkaline

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus
• Sanageb

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat
historike
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lidhës

Certifikimi dhe rregulloret
CHEMICAL RESISTANT
Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit
Lidhës i paraformuar në GFRP, me diametër 8 mm, me formë "L", me anë të shkurtër 10 cm
dhe ana e gjatë në dispozicion në tre formate të ndryshme: 20, 50 dhe 70 cm; ka një sipërfaqe
me ngjitje të përmirësuar falë pranisë së kuarc inert me një diametër prej 0.8 mm të ngulitur
në matricë. ARMAGLASS CONNECTOR përdoret për të lidhur mekanikisht rrjetet ARMAGLASS
në mbështetëse të ndryshme (mure me tulla ose gurë, beton, dru). Është totalisht në përputhje
me çdo matricë të përdorur për fino dhe me llaçet e bazuara në lidhësa ajrorë ose hidraulikë.

Të dhëna shtesë
ARMAGLASS CONNECTOR përdoret për të lidhur mekanikisht rrjetet tona ARMAGLASS në
mbështetëse të ndryshme (mure me tulla ose gurë, beton, dru). Është plotësisht i pajtueshëm
me çdo matricë të përdorur për fuga dhe me llaç të bazuar në lidhës ajrore ose hidraulike.
Është një lidhës jashtëzakonisht i qëndrueshëm edhe kur aplikohet në mbështetëse me
ngarkesa të larta kripur ose në prani të mjediseve të ekspozimit të rëndë. Është jashtëzakonisht
i dobishëm, i lehtë, i lehtë për t'u aplikuar, i cili lejon ndërhyrje të shpejtë dhe kosto të ulëta
instalimi

Fushat e përdorimit
Bashkëpunimi mekanik dhe lidhja e rrjeteve ARMAGASS me suportet. Ndërhyrjet e suvatimit
me trashësi të lartë. Ndërhyrje përforcuese në konstruksione betoni dhe murature nëpërmjet
lidhjeve vetëm në njërën anë. Ngjitja e përmirësuar e përftuar me praninë sipërfaqësore të
agregateve kuarci lejon ngjitjen optimale me matricat ankoruese rrëshinore dhe me të gjitha
materialet tradicionale (tulla, llaç, beton guri). Veçanërisht i përshtatshëm për muret antike me
interes historik dhe kulturor. Qëndrueshmëria ndaj kushteve atmosferike dhe mjedisore e bën
përdorimin e ARMAGLASS CONNECTOR veçanërisht të favorshëm në strukturat e prekura nga
prania e kripërave të tretshme agresive (sulfate, nitrate, fosfate).

Vetitë kryesore
Diametri:
8 mm

Gjatësia e gjatë e anës:
20 / 50 / 70 cm

Gjatësia e shkurtër e anës:
10 cm

Jetëgjatësi e pakufizuar

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

 

Veçoritë teknike
Moduli elastik: 80.400 MPa

Rezistenca në tërheqje: 18.900 N
Temperatura e tranzicionit të xhamit: 100 °C

RNF.0248
ARMAGLASS
CONNECTOR
Diametri i lidhësit GFRP 8 mm

Kodi doganor
7016 9070
 

Amballazhimi
- Ø 8 mm x 20 cm 1 copë
- Ø 8 mm x 50 cm 1 copë
- Ø 8 mm x 70 cm 1 copë
 

Aplikimi
- Aplikim manual
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Tërheqja deri në këputje: 3.2 %
Zonë rezistente: 11.5 mm²

 

Mënyra e përdorimit
Vazhdoni të bëni vrima në mbështetëse me diametër, pjerrësi dhe thellësi të përshtatshme.
Fryni pjesën e brendshme të vrimës me ajër të kompresuar dhe, më pas, fshijeni me një fshesë
me korrent efektiv për të çliruar vrimën nga mbeturinat dhe pluhuri. Për të lyer lidhësin me
rrëshira (SYNTECH PROFIX ose SYNTECH FIX EP) veproni në një nënshtresë të thatë, duke
mbushur plotësisht vrimën me rrëshirë, duke futur thellë grykën e fishekut ose duke përdorur
tuba transportues me diametër të përshtatshëm. Për fuga me llaç ose llucë (GROUT CABLE,
SANAFLUENS, GROUT 2, REPAR TIX SPEEDY HP) veproni në një nënshtresë të lagur duke u
larë paraprakisht me ujë; prisni disa minuta, mbushni vrimën me llaç ose fino dhe më pas
futni lidhësin.

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Lidhjet në mure, beton, harqe dhe qemere: Sigurohuni që nënshtresa të mos ketë pjesë të
lirshme dhe të rrëshqitshme. Pastrimi dhe ngopja e nënshtresës me larje nën presion. Hiqni çdo
lulëzim të kripur me furçë ose rërë.

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.

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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ARMAGLASS CONNECTOR prodhohet/shpërndahet nga

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


