
 

www.azichem.com

Përditësimi më: 15/06/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Syntech

Tipologjia
Mbushës, rezina dhe llaç lëngu me bazë epoksi

Linjat e produkteve
• Opus

Kategoritë e përdorimit
• Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej
druri
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me
llaçe të rrjedhshëm
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajteje të pistave të
aeroporteve dhe dokeve detare

 
Përbërësit
Tre-komponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm + Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-3
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton –
Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Përshkrimi i produktit
Llaç epoksi i hedhshëm, i përbërë nga një ngjitës epoksi me dy përbërës (A + B) për t'u
integruar me një përzierje e agregateve minerale të përzgjedhura me diametër maksimal 4 mm,
për ankorimin, restaurimin e dyshemeve industriale, rigjenerimin e lokalizuar të kokave të
trarëve prej druri, riparimet dhe rindërtimet e ndërtesave në përgjithësi, të kryhet me derdhje
në vend, pas ndërtimit të një strukture të posaçme mbajtëse të papërshkueshme nga uji me
agjent lëshimi.

Konsumi
Përafërsisht 1,55 kg EPOMALTA LC për çdo decimetër kub të volumit që do të rindërtohet
(rreth 1.550 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit
Ankorimi me shtrirje preçize të makinerive industriale.Ankorimi i elementeve
metalikë.Restaurimi i lokalizuar i dyshemeve industriale që i nënshtrohen ngarkesave të larta
statike dhe dinamike.Rindërtimi i nyjeve në dyshemetë industriale.Homogjenizimi i nivelimit në
mastarë dhe dysheme.Rigjenerimi i lokalizuar i kokave të trarëve prej druri.Riparimi i
produkteve të ndërtimit në përgjithësi.

Vetitë kryesore
Jetëgjatësia:
12 muaj

Pa tretës

Përmasa maksimale e agregatit:
2.5 mm

Pesha specifike:
1.08 kg/dm³

Pot life:
60 min

Rezistent ndaj rrezeve UV

Të përdoret me doreza mbrojtëse Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion
Gri e hapur

 

Veçoritë teknike
Resistenza allo scorrimento (UNI EN 1544): 0.32 mm

Lidhja e aderimit (UNI EN 1542): 3.5 N/mm²
Moduli elastik (UNI EN 13412): 21000 N/mm²

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 2 - 4 h
Përmbajtja e klururit (UNI EN 1015-17): 0.01 %

SYN.0038
EPOMALTA LC
Llaç epoksi që ngjit për riparimin
e strukturave prej druri

Kodi doganor
3907 3000
 

Amballazhimi
- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kovë 7.5 kg [C]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1
Kanoçe 0.5 kg [B] + 1 Kovë 7.5
kg [C]
 

Aplikimi
- Mistri
- Rrjedhje
- Shpatull
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Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.01 kg/(m² • h^0.5)
Resistenca nga rrëshqitja (UNI EN 13036-4): CLASS I _

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 12190): 80 N/mm²
 

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• Diluent për rrëshirë • Beton

• Dru
• Nënshtresa çimentoje
• i pandryshkshëm
• Calcestruzzo armato

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)
Sipërfaqet ku do të përdoret produkti duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur, papastërti,
etj., si dhe sa më uniforme.Sigurohuni që të hiqni çdo pjesë të degraduar të sipërfaqes.

Mënyra e përdorimit
Kombinoni përbërësin B me përbërësin A, duke hequr të gjithë materialin në përmbajtje të
pakos, dhe përzieni plotësisht me një mikser me shpejtësi të ulët, deri sa të arihet një
përzierje shumë homogjene.Shtoni sasinë e kërkuar të "mbushësit" (përbërësi C) duke
vazhduar përzierjen derisa të rikthehet homogjeniteti origjinal i përzierjes ngjitëse.
Për sa i përket ankorimit të makinerive, përpara se të poziciononi makinën, hiqni betonin e
dëmtuar dhe të gjitha pjesët e lira, përfshirë mbetjet e vajit apo pjesët me njolla yndyre apo
vajrash.Kontrolloni dhe sigurohuni që kanalet e ajrit të ndodhura në pllakën bazë janë të
pastra për nxjerrjen e ajrit.Kontrolloni që, gjatë 10 orëve të para pas instalimit, substrati të
mos preket nga dridhjet nga makineritë e tjera.
Në lidhje me rindërtimin e kokave të trarëve prej druri, instaloni me metodat e kërkuara nga
lloji i ndërhyrjes, duke iu nënshtruar:
- puntellamento e rrezes
- vendosja e shufrave të përforcimit
- konstruksion i kasave të përshtatshme
- vendosja (derdhja) e llaçit.
Mos aplikoni në substrate të lagështa dhe/ose me pluhur.Përdorni produktin menjëherë pas
përzierjes.

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.
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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.

EPOMALTA LC prodhohet/shpërndahet nga

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


