Familja

Tipologjia

Protech

Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit
• Building
• Infratech

• Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
• Veshje mrojtese (suvatime)

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

Pastë

Përshkrimi i produktit
PRT.0348

PROTECH
UNIPLAST
Suva ngjitëse plastike, për
zbutjen dhe rivendosjen e
fasadave

Amballazhimi
- Kovë 25 kg

Aplikimi

Suva ideale për stukimin dhe zbutjen e fasadave në kushte të këqija.Falë formulimit të tij,
produkti ju lejon të krijoni shkallë të ndryshme të strukturës së sipërfaqeve, të cilat mund të
rafinohen më tej duke aplikuar ngjyra të njëpasnjëshme ose suva me ngjyra.Nuk shkëputet, nuk
tkurret dhe nuk plas, karakterizohet nga rezistencë e lartë me ngjitje të jashtëzakonshme,
mund të pikturohet drejtpërdrejt pa përdorimin e fiksuesve ose izoluesve.Rezistenca e lartë
ndaj agjentëve atmosferikë, në kombinim me shkallën e duhur të elasticitetit dhe natyrën jo
alkaline të produktit, lejon të sigurohen baza ideale për produktet plastike të mbarimit.

Fushat e përdorimit
PROTECH UNIPLAST u formulua posaçërisht për zbutjen, rrafshimin dhe rrafshimin e
sipërfaqeve të llojeve të ndryshme, të brendshme dhe të jashtme.

Vetitë kryesore

- Mistri
- Mallë
- Mallë sfungjer
- Shpatull

Aplikojeni me dy duar

I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Përmasa maksimale e agregatit:
0.2 mm

Pesha specifike:
1.74 kg/dm³

Temperatura e aplikimit:
+5/+35 °C

Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Azichem - acrilici

Veçoritë teknike
Time before second coat: 24-48 h
Deep hardening: 24-48 h
Mbetje e thatë: 82.30 %
Ngurtësim në prekje: 4 h

Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Kartonxhez

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
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Në çdo lloj produkti ndërtimi siç janë: betoni, suva e të gjitha llojeve, parafabrikuara,
parafabrikuara të lehta, druri, dërrasa dhe struktura të ngjashme.Punimet e hekurit duhet të
trajtohen më parë me produkte që pengojnë korrozionin, ndërsa alumini, lidhjet e lehta dhe
plastika kërkojnë një trajtim paraprak me produkte specifike të ankorimit.Për sipërfaqet e reja
hiqni çdo pluhur, trajtojeni me një fiksues të bazuar në tretës, ndërsa për sipërfaqet e vjetra
hiqni papastërtinë dhe yndyrat, hiqni bojërat e vjetra jo ngjitëse, skrapin, furçën derisa të
gjendet pjesa e shëndetshme e substratit dhe më pas vazhdoni me ngopjen me produktet e
ankorimit.Sigurohuni gjithmonë që sipërfaqet të jenë krejtësisht të thata dhe pa shkëlqim.

Mënyra e përdorimit
Produkti është i gatshëm për t’u përdorur (mundësisht i holluar nga 2 deri në 5% me ujë) dhe
duhet të përzihet vetëm ngadalë para përdorimit.Punoni duke përhapur produktin me një
shpatull ose mistri çeliku, duke mbushur ose zbutur me një ose më shumë kalime derisa të
nivelohet sipërfaqja që do të trajtohet.
Mos përdorni produktin në temperatura nën 5 °C. Moti me shi dhe lagështia e tepërt
atmosferike mund të rrezikojë ndjeshëm tharjen, me pasojë larjen edhe pas disa ditësh, në
këto raste rekomandohet që të mbrohen fasadat nga rrëzimet e paparashikueshme, në mënyrë
që të rrezikohen të mirat rezultati i punimeve.

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. Produkti duhet të ruhet në një
temperature nga +5°C në +35°C.

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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PROTECH UNIPLAST 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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