Familja

Tipologjia

Protech

Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit
• Building
• Infratech

• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
• Bojë mbrojtëse (lyerje)

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

Lëng i trashë

PRT.0117

PROTECH WAC
Bojë akrelike, antikarbonativa,
për ndërtesa prej betoni

Kodi doganor
3209 1000

Amballazhimi
- Kovë 22 kg

Aplikimi
- Brushë
- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-2
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni – Sisteme
mbrojtjeje për sipërfaqe betoni

Përshkrimi i produktit
Bojë antikarbonative, mbrojtëse, dekorative, pigmentuar për lyerjen e sipërfaqeve prej betoni;
me bazë rrëshirë akrilike në tretësirë ujore, që formon një film i papërshkueshëm nga uji me
depërtueshmërisë të lartë ndaj avullit, me një ngjitje dhe shpërndarje të veçantë.
Ideale për veshjet mbrojtëse të punimeve të infrastrukturës së betonit.

Konsumi
Aplikoni nga 0.25 në 0.35 kg PROTECH WAC për metër katror të sipërfaqes që do të
pikturohet.

Fushat e përdorimit
Luerje me finiturë mbrojtëse, decorative dhe antikarbonativa, të faqeve të murit, fasadave,
punimeve në beton, suvave, muraturave, gurëve natyrorë, shtresave me strukturë poroze në
përgjithësi. Specifike për lyerjen e veprave industrial dhe punimeve infrastrukturore: urave,
ujësjellësve, parafabrikateve të mëdha, etj..

Vetitë kryesore
Aplikojeni me dy duar

I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës

Pesha specifike:
1.5 kg/dm³

Rezistent ndaj rrezeve UV

Temperatura e aplikimit:
+ 5 / + 35 °C

Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (UNI EN 1062-3): 0.012 kg/(m² • h^0.5)
Grado si trasmissione del vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): 0.1959 m
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Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh) (UNI
EN 1542): > 0.8 MPa
Analisi termogravimetrica - Frazione volatile (EN ISO 11358): 27.7 %
Analisi termogravimetrica - Frazione polimerica (EN ISO
11358): 22.3 %
Analisi termogravimetrica - Cariche inorganiche (EN ISO
11358): 50 %
Determinazione della densità (UNI EN ISO 2811-1:2011): 1.556 kg/dm³

Determinazione della granulometria (UNI EN 1062-1:2005): 50 μm
Determinazione delle materie volatili (VOC) (UNI EN ISO
3251:2008): 10.95 g/l
Ngurtësim në prekje (a 20°C): 1-2 h
Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 6-8 h
Përshkueshmëria e CO2 Sd CO2 (UNI EN 1062-6:2003): 740 m

Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara
• Fibroçimento
• Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të
copëtuara, etj.. Sipërfaqet e degraduara ose jo homogjene duhet fillimisht të trajtohen me
produkte të familjes REPAR ose me llaçe çimentoze ngjitëse të amballazhuara në situ, me bazë
BOND HG dhe fibra në polipropilen READYMESH PM-180.
Edhe pse është praktikë e mirë të aplikohet lyerja akrelike pas trajtimit paraprak të sipërfaqeve
me fiksuesin konsolidues të posaçëm PROTECH FIX AC, në rastin e PROTECH WAC ky
operacion nuk është shumë i domosdoshëm.

Mënyra e përdorimit
Aplikoni produktin në 2 duar, me furçë, rul ose spruco, duke e holluar me ujë sipas dozave të
mëposhtme
(% ndaj peshës):
- me brushë ose rul = 10%
- me spruco 15 - 25%
Vazhdoni me të dytën vetëm pasi dora e mëparshme të jetë tharë.

Magazinimi e Ruajtja
Ruhet nga ngrica. 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. Mbrojeni nga lagështia.
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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.

PROTECH WAC prodhohet/shpërndahet nga

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