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Familja
Rinfor

Tipologjia
Rrjeta ne fiber xhami alkalino-rezistente

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech
• Opus
• Sanageb
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat
historike
• Hidroizolime osmozike
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Realizimi i betonçinave strukturore të themeleve
• Realizimi i skeletit të themeleve, të shtresave të
themeleve, niveleve dhe fibrave përforcuese
• Përforcim strukturor i tullave, gurit ose muraturave të
përziera dhe produkteve të betonit

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Net

Certifikimi dhe rregulloret
CHEMICAL RESISTANT
Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit
Rrjetë përforcuese me fije qelqi rezistente ndaj alkalineve me peshë 225 gr/m2, me një rrjetë
katrore 25x25
mm, me mbushës termosetues të barabartë me rreth 10% të peshës totale; e lehtë dhe e
shpejtë për tu aplikuar, e lehtë për tu trajtuar dhe e lehtë për tu prerë. Ajo kombinon butësinë
dhe trashësinë e zvogëluar me karakteristika të shkëlqyera mekanike në deformim dhe endje.
Reziston ndaj agjentëve atmosferikë dhe mjediseve korrozive. E përshtatshme për çdo
nënshtresë dhe plotësisht e pajtueshme me llaçet me bazë çimentoje dhe ato me bazë
gëlqereje.

Konsumi
1,1 m / m²: Fletët ngjitur të rrjetës me tekstil me fije qelqi duhet të mbivendosen përgjatë
skajeve me të paktën 10 cm.

Fushat e përdorimit
ARMAGLASS INTOTECH 225 është një rrjetë e përdorur për përforcimin e suvave dhe
mallërave me trashësi të lartë, me një funksion të njëtrajtshëm absorbimi dhe rishpërndarjeje
të sforcimeve mekanike dhe sforcimeve të tkurrjes. Prandaj, rrjeta kryen një funksion të
rëndësishëm kundër plasaritjes në suva dhe mallë. Është baza ideale e suvasë për produktet
tona të bazuara në gëlqere hidraulike natyrale: SANATIGH, SANAWARME, CALEOSANA,
SANASCREED dhe për produktet hidroizoluese me trashje osmotike OSMOCEM MR dhe
OSMOCEM RD

Vetitë kryesore
Gjatësia:
50 m

Gjërësia:
100 cm

I pandezshëm I përputhshëm në kontakt me ujin

Jetëgjatësi e pakufizuar Rezistent ndaj rrezeve UV

Të përdoret me doreza mbrojtëse Ngjyrat në dispozicion
E zezë

Veçoritë teknike

RNF.0285
ARMAGLASS
INTOTECH 225
225 gr/m2 rrjetë tekstil me fije
qelqi rezistente ndaj alkaleve

Kodi doganor
7019 5900
 

Amballazhimi
- Rrotull 50 m²
 

Aplikimi
- Për tu shtuar në komponentët e
tjerë
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Mesh size (UNI 9311-2): : 25 x 25 mm
Forca e tërheqjes së prishjes (UNI 9311-5): 4000 N/5cm

Humbja e kalsinimit (UNI 8532): 20 - 25 %
Numri i fijeve të indit (UNI 9311-5): 40 _

Numri i fijeve të prishjes (UNI 9311-5): 40 _
Pesha e rrobave të papërpunuara (UNI 9311-4): 210 g/m²

Pesha e rrobave të veshur (UNI 9311-4): 225 g/m²
Rezistenca në tërheqje e indit (UNI 9311-5): 2500 N/5cm

Tërheqja deri në këputje (UNI 9311-5): 3.20 %
Trashësia (UNI 9311-3): 1.0 mm

 

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Për të përgatitur nënshtresën, ndiqni me kujdes atë që tregohet në fletët e të dhënave teknike
të produktit me të cilin kombinohet rrjeta ARMAGLASS INTOTECH 225. Për të lehtësuar
bashkëpunimin me suportin, ARMAGLASS INTOTECH 225 mund të bashkohet dhe është
plotësisht i pajtueshëm me çdo lloj lidhësi (në tekstil me fije qelqi, rrëshirë ose metal).

Mënyra e përdorimit
Aplikimi në murature:
Nëse parashikohet përdorimi i lidhësve, vazhdoni me krijimin e vrimave me diametër të
përshtatshëm, në varësi të sistemit të përzgjedhur të lidhjes, të rregulluara sipas
indikacioneve të projektimit. Fiksoni lidhësit me rrëshirë ankorimi (SYNTECH PROFIX ose
alternativisht SYNTECH EPOXY 21) ose fino me bazë lidhëse hidraulike (GROUT CABLE ose
ndryshe SANAFLUENS). Aplikoni një shtresë të parë llaçi (shihni fletën e të dhënave teknike
të produktit të zgjedhur), vendosni rrjetën ARMAGLASS INTOTECH 225 në llaçin ende të
freskët, duke u kujdesur që të garantoni të paktën 10 cm mbi mbivendosjet, vendosni shtresën
e dytë të llaçit.

Aplikimi në mallë:
Aplikoni një shtresë të parë mallë (shihni fletën e të dhënave teknike të produktit të zgjedhur),
vendosni rrjetën ARMAGLASS INTOTECH 225 duke e mbytur pjesërisht në shtresën e parë të
mallës ende të freskët, duke u kujdesur që të garantoni të paktën 10 cm mbi mbivendosjet,
duke shtruar të dytën. shtresa e mallës.

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.
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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.

ARMAGLASS INTOTECH 225 prodhohet/shpërndahet nga

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


