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Família
Floortech

Tipologia
Acessórios para pisos industriais e betonilhas de fundo

Linhas de produtos
• Building
• Infratech
• Floor

Categorias funcionais
• Construção de pavimentações industriais em betão de
alto desempenho
• Tratamentos corticais e reparos de pavimentações
industriais em betão

 
Componentes
Monocomponente

Aspeto
Arma manual para cartuchos

Descrição do produto
ESTRUSORE SRW é construído com uma armação para o alojamento de cartuchos embalados
em tubos, que podem ser dispensados manualmente em aplicações de trabalho. ESTRUSORE
SRW é equipado com duplo pistão acionado por roquete que comprime os êmbolos da seringa,
oferecendo uma aplicação uniforme e um fluxo confiável de material. Específico para cartuchos
de dois componentes com relação de mistura 1:1. Específico para SYNTECH ROADWARE ou
produtos com cartuchos de dois componentes.

Consumos
Produto a ser adquirido conforme a necessidade.

Campos de uso
Reparação de fissuras ou rachaduras no betão, restauração da integridade no betão
deteriorado, reparo de ruturas e fenómenos de ressaltos no betão.

Características fundamentais
Conservação ilimitada Utilizar usando luvas protetoras

Cores disponíveis
Preto

 

Modalidade de emprego
Colocar o cartucho de SYNTECH ROADWARE no ESTRUSORE SRW e aplicá-lo como um
produto normal em cartucho.

Armazenamento e Conservação
Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico
Evitar o contacto do produto com ácidos ou acidogéneos. Proteger da humidade.

FLR.0326
ESTRUSORI PER
CARTUCCE
Extrusor manual de aço para
cartuchos de dois componentes
SYNTECH ROADWARE

Cód.
Alfandegário

8205 5910
 

Embalagens
- Pistola extrusora para
cartuchos de 533 ou 600 cc 1
unidade
- Pistola extrusora para
cartuchos de 300 cc 1 unidade
- Pistola extrusora para
cartuchos de 400 cc 1 unidade
- Pistola extrusora para
cartuchos bimix de 470 cc 1
unidade
- Pistola extrusora para
cartuchos bimix de 600 cc 1
unidade
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Advertências, Precauções, Ecologia
As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a
utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente
ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores
práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios
laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das
condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho
inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de
factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua
adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente
actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da
revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos
efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações
relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança,
mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao
site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

ESTRUSORI PER CARTUCCE produzido/distribuído por

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


