
 

www.azichem.com

Përditësimi më: 30/06/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Rinfor

Tipologjia
Lidhësa të fortë me fibër qelqi alkaline

Linjat e produkteve
• Building
• Infratech
• Opus
• Sanageb

Kategoritë e përdorimit
• Përforcimi strukturor i trupit të ndërtesës në ndërtesat
historike
• Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe
thixotropike
• Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lidhës

Certifikimi dhe rregulloret
CHEMICAL RESISTANT
Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit
Lidhës me tekstil me fije qelqi rezistent ndaj alkaleve, me segment qendror të ngurtë të
paraformuar dhe fund të dyfishtë të lirshëm, mund të hiqet. I përshtatshëm për përforcimin
strukturor të muraturës me tulla, shtufi dhe gurë, harqe dhe qemere, në kombinim me rrjeta
dhe llaçe me fije qelqi ARMAGLASS STRUCTURA si UNISAN, INTOSANA dhe familja REPAR.
Përdoret si lidhëse për lidhjen e dy anëve të suvasë strukturore (teknika "sanduiç strukturor").

Të dhëna shtesë
ARMAGLASS CONNECTOR TWIN fushën e tij kryesore të përdorimit e gjen në suvatimin e
përforcuar me sisteme sanduiç të bërë me llaç dhe rrjetë tekstil me fije qelqi. Seksioni qendror
i ngurtë është i disponueshëm në segmente me gjatësi të ndryshme (200, 300, 400, 500, 600
mm), ndërsa dy skajet e lirshme, të cilat mund të prishen, kanë një gjatësi fikse prej 200 mm.
Prandaj, skajet mund të hapen në një model radial dhe të formojnë një zonë ankorimi me një
diametër prej 400 mm. Kjo metodë e lidhjes së dy anëve të sanduiçit strukturor kërkon
operacione përgatitore minimalisht invazive, të lehta për t'u zbatuar dhe, rrjedhimisht, të
karakterizuara nga kosto të ulëta instalimi.

Konsumi
Produkti të blihet sipas nevojës.

Fushat e përdorimit
ARMAGLASS CONNECTOR TWIN është një lidhës për përforcimin e muraturës me tulla, shtufi
dhe gurë, harqe dhe qemere. Përdoret si lidhëse për lidhjen e dy anëve të suvasë strukturore
(teknika "sanduiç strukturor").

Vetitë kryesore
Diametri:
8 mm

I pandezshëm

I përputhshëm në kontakt me ujin Jetëgjatësi e pakufizuar

Rezistent ndaj rrezeve UV Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

Veçoritë teknike
Gjatësia e përgjithshme (L2): 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm

Gjatësia e skajeve të lirshme (L3): 20 cm

RNF.0224
ARMAGLASS
CONNECTOR
TWIN
Lidhës i lirshëm tekstil me fije
qelqi me dy skaje, rezistent ndaj
alkaleve

Kodi doganor
7016 9070
 

Amballazhimi
- 20 x 50 x 20 cm 1 copë
- 20 x 60 x 20 cm 1 copë
- 20 x 20 x 20 cm 1 copë
- 20 x 30 x 20 cm 1 copë
- 20 x 40 x 20 cm 1 copë
 

Aplikimi
- Aplikim manual
 

                                            
       



 

www.azichem.com

Përditësimi më: 30/06/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 2/3

Material alkalino-rezistent
Prishja e forcës në tërheqje: 490 MPa

Tërhiqni rezistencën në mbështetjen e muraturës, Pull Out: 5.50 kN
 

Shtresat e lejuara
Suva, Beton, Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera, Muratura me tulla me vrimë, Tulla

Mënyra e përdorimit
Sigurohuni që nënshtresa të jetë e fortë dhe pa pjesë të lirshme. Në prani të suvasë ekzistuese
të degraduar, hiqeni sipërfaqen derisa të kthehet në sipërfaqen e muraturës. Shponi vrima në
elementin që do të përforcohet me një stërvitje rrotulluese ose fuçi bërthamore. Diametri i
vrimës duhet të jetë i barabartë me diametrin e lidhësit të rritur me të paktën 6 mm. Numri i
lidhjeve përmes duhet të tregohet nga projektuesi (zakonisht midis 3 dhe 5 lidhje / m2). Mos
përdorni mjete goditjeje për të bërë vrima. Pasi të jetë bërë vrima, vazhdoni me fryrjen dhe
pastrimin e duhur të vrimës për ta çliruar atë nga mbeturinat. Fiksoni lidhësin me llucë
hidraulike me bazë gëlqereje (shkruani SANAFLUENS tonë), me bazë çimento (shkruani
CABLE tonë GROUT) ose me ankorime kimike (shkruani SYNTECH PROFIX). Lagni
nënshtresën dhe aplikoni me dorë ose me një makineri suvatimi një shtresë të parë llaçi me
trashësi rreth 1,5 cm, me një teknikë manuale energjike ose, akoma më mirë, me një makinë
suvatimi me spërkatje, duke e lënë sipërfaqen e llaçit mjaft të ashpër. pa asnjë operacion
zbutës, për të lejuar ngjitjen e shtresës tjetër. Vendoseni rrjetën e tekstilit me fije qelqi
rezistente ndaj alkalinës, me asistencë nga linja ARMAGLASS (shihni fletën e të dhënave
teknike të produktit të zgjedhur), duke e vendosur mbi llaçin ende të freskët duke kaluar
lidhësin brenda rrjetës së rrjetës dhe duke hapur skajet e së njëjtës sipas një shpërndarje
radiale. Në fund aplikoni një shtresë të dytë llaçi për një trashësi rreth 1.5 cm. Temperatura e
nënshtresës duhet të jetë midis + 5 ° C dhe + 35 ° C. Mos aplikoni në temperatura afër 0 ° C.

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.
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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 CONNECTOR TWIN prodhohet/shpërndahet nga

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


