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Familie
Admix

Tip de produs
Pistoale de extrudare pentru produse în cartuș și/sau
pungă

Linii de produse
• Building
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Tratamentele corticale şi reparaţia pavajelor industriale
din beton

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Pistol manual pentru cartușe

Descrierea generală a produsului
Pistoale de extrudare metalice profesionale pentru produse în cartușe de diferite dimensiuni.
Sunt pistoale de extrudare robuste, ergonomice, ușor de utilizat și ușoare, pentru a garanta
aplicații în cele mai disparate domenii ale construcțiilor tradiționale și specializate.
Disponibil pentru cartușe de diferite dimensiuni, atât pentru cartușe simple cât și pentru
cartușe duble bimix de 300cc, 400cc, 470cc, 530cc, 600cc.

Consum
Produs ce trebuie achiziționat în funcție de nevoi.

Domenii de utilizare
Extrudarea materialelor in cartus simplu sau dublu bimix.

Caracteristici fundamentale
Conservare nelimitată Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie

Culori disponibile
Negru

 

Stocarea şi conservarea
O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăţilor reologice. A se
evita contactul produsului cu acizi şi acidogeni A se feri de umiditate.

     

 
 
 

PISTUL EXTRUDOR PENTRU CARTUSE 300 CC
a fi utilizat pentru următoarele produse:

 
• FLEXSEAL 300

• PROTECH FLEX
• PROSEAL FIX

     

 
 
 

PISTUL EXTRUDOR PENTRU CARTUSE 400 CC
a fi utilizat pentru următoarele produse:

 
• SYNTECH PROFIX

 

ADX.0326
ESTRUSORI PER
CARTUCCE
Extrudere manuale pentru
produse cu cartuș

Cod vamal
8302 3000
 

Ambalaje
- Pistol de extrudare pentru
cartușe de 400 cc 1 unitate
- Pistol de extrudare pentru
cartușe bimix de 470 cc 1
unitate
- Pistol de extrudare pentru
cartușe bimix de 600 cc 1
unitate
- Pistol de extrudare pentru
cartușe de 533 sau 600 cc 1
unitate
- Pistol de extrudare pentru
cartușe de 300 cc 1 unitate
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PISTUL EXTRUDOR PENTRU
CARTUSE BIMIX 470 CC

a fi utilizat pentru următoarele produse:
 

• SYNTECH FIX EP
 

 
 

PISTUL EXTRUDOR PENTRU
CARTUSE 533 / 600 CC

a fi utilizat pentru următoarele produse:
 

• CONSILEX BARRIER CREAM
• PROTECH FLEX 

• PROTECH SIGILFLEX MONO
• SYNTECH STOPAQ

 
 

PISTUL EXTRUDOR PENTRU
CARTUSE BIMIX 600 CC

a fi utilizat pentru următoarele produse:
 

• SYNTECH ROADWARE

Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
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ESTRUSORI PER CARTUCCE este produs/distribuit de

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


