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Familja
Consilex

Tipologjia
Tretësira ujore silani ose siloksani

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Trajtime kundër ujit për suvara dhe muratura
• Permiresimi i kapacitetit hidropengues dhe/ose
hidroizolues te llaçrave dhe betoneve

 
Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
Agjent ngopës rezistent ndaj ujit dhe vajrave, transparent, pa shtresa, me bazë shpërndarje
nano të përbërësve të silikonit.Mbron suvatë me bazë gëlqereje, llaçi prej çimentoje, betonimet,
gurët natyrorë, tullat, drurin etj., nga moti i keq, nga ciklet e shkrirjes së ngrirjes, si dhe nga
agjentët agresivë atmosferikë.Nuk ndryshon ngjyrën, pamjen origjinale dhe aftësinë
përthithëse të sipërfaqes ku përdoret.

Të dhëna shtesë
CONSILEX NANOSIL T-1000 i përket gjeneratës së re s hidroizoluesve me bazë përbërësit e
silikonit të modifikuar me fluor, të tretshëm në ujë, të cilët karakterizohen nga emetime zero të
substancave të paqëndrueshme VOC (Komponimeve organike të paqëndrueshme), aftësia e
ndezjes dhe toksiciteti.Substanca aktive depërton në poret dhe mikrolezionet e sipërfaqes ku
përdoret dhe kundërvepron depërtimin dhe avancimin e lëngjeve pa bllokuar aftësinë
transpiruese të substratit.
Struktura e veçantë kimike e CONSILEX NANOSIL T-1000 ofron qëndrueshmëri të lartë ndaj
alkaleve dhe rrjedhimish qëndrueshmëri afatgjate në lloje substratesh nga më të ndryshmet, si
në:suvatë me bazë gëlqereje, llaç prej çimentoje, beton, tulla, gurë natyralë, dru.
Produkti ndryshon nga ç'ka ofrohet aktualisht në treg, falë karakteristikave të mëposhtme:
- nuk ndizet
- nuk përbëhet nga shtresa
- zero VOC (komponime organike të paqëndrueshme)
- i qëndrueshëm në ujë
- pa emulsifikues
- ekologjik
Trajtimi i materialeve absorbuese, të kryera me CONSILEX NANOSIL T-1000, karakterizohet
nga:
- jetëgjatësi
- transparencë totale
- mungesë e variacioneve kromatike sipërfaqësore
- frymëmarrje e shkëlqyeshme e avujve të ujit
- efekt i lartë shkëlqyes
- rezistencë ndaj acideve dhe alkaleve
- rezistencë ndaj rrezeve UV
- mungesë e nënprodukteve me reaksion të dëmshëm ndaj njerëzve dhe mjedisit

Fushat e përdorimit
Trajtim ingopës, izolues ndaj ujit dhe vajrave, krejtësisht transparent, pa ngjyrim të mureve me
tulla, prej mermeri, me pllaka, prej gurësh gëlqerorë, gurësh natyralë, shtufë gëlqereje;
dyshemeve prej çimentoje ose me pllaka; suvave me gëlqere ose çimento, etj.

Vetitë kryesore
I pandezshëm Jetëgjatësia:

12 muaj

Pa tretës Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

Veçoritë teknike

CSX.0354
CONSILEX
NANOSIL T-1000
Nanoodispersion rezistent ndaj
ujit dhe vajit për substratet
absorbuese

Kodi doganor
3824 9970
 

Amballazhimi
- Bidon 5 kg
- Bidon 25 kg
 

Aplikimi
- Ngopje
- Spërkatje pa ajrim me presion
të ulët.
- Brushë
- Spruco
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Flash-point: > 95 °C
Lëndë pa aromë

pH: 6.5 _
Produkt jo filmik

 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Ujë • Suva

• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Dru
• Shtuf
• Tulla dhe pllaka
• Gurë natyrorë dhe porfiret
• Tulla

Mënyra e përdorimit
Aplikoni produktin në mënyrë homogjene dhe uniforme, duke spërkatur me presion të ulët ose
me një furçë, duke u kujdesur për ngopjen më të mirë të rrobave të murit.
CONSILEX NANOSIL T-1000 ofrohet gati për përdorim.Sasia e produktit që do të përdoret
varet nga poroziteti dhe aftësia përthithëse e sipërfaqes ku do të përdoret dhe përgjithësisht
varion nga 100 deri në 200 gr/ metër katror.Në rast përdorimi në sipërfaqe me porozitet të
lartë, këshillohet që produkti të hollohet me ujë të demineralizuar siaps raportit 1:1.
CONSILEX NANOSIL T-1000 është plotësisht transparent dhe i pangjyrë, megjithatë ne
rekomandojmë gjithmonë një provë paraprake mbi sipërfaqen konkrete ku do të përdoret
produkti, për të identifikuar ndonjë të metë të mundshme, ndonëse kjo ndodh rrallë.

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Rekomandohet përdorimi në sipërfaqe që janë pastruar paraprakisht nga kripërat e tretshme
dhe papastërtitë, duke treguar kujdes që të eliminohen edhe pjesët me ngjitje të dobët
sipërfaqësore.Është gjithmonë thelbësore që të mbyllen çarjet me diametër mbi 0.3 mm.Të
aplikohet në sipërfaqe të thata.Në rast shiu ose larjeje të sipërfaqeve, prisni 3 ditë para
trajtimit në një temperaturë prej të paktën 20 ° C.

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. Qeset e hapura duhet të përdoren
menjëherë. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.
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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.

CONSILEX NANOSIL T-1000 prodhohet/shpërndahet nga

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


