Pormex Rapid ZTV
Astar bituminoz, tharje e shpejtë

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Villas Pormex Rapid ZTV është një tretës i prodhuar nga lloje

të përzgjedhura të bitumit dhe disa përbërësve të veçantë të
karbohidrateve dhe si i tillë, ai thahet shumë shpejt. Proçesi i
prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas
standartit EN ISO 9001.

APLIKIMI
Villas Pormex Rapid ZTV është një astar bituminoz që thahet
shpejt dhe që përdoret si mjet ndihmës gjatë hidroizolimit me
membrana polimere-bituminoze, për një hidroizolim më të mirë
të ndërtesave, çative të rrafshta etj, në rast nënshtresash
poroze zakonisht minerale ose metalike. Sipërfaqja duhet të
jetë e thatë, e pastër dhe pa grimca të materialit, pa dhera, vaj
ose papastërti të tjera. Lagështia e nënshtresës duhet të jetë
≤ 4%. Aplikimi kryhet me spërkatje ose lyerje me furçë apo rrul.
Kur aplikoni në ambiente të mbyllura, duhet të siguroni një
ajrosje të mirë. Kovat me material të papërdorur duhet të jenë
të mbyllura tërësisht, për të shmangur avullimin e mundshëm
të tretësit.

TË DHËNA TEKNIKE (të përcaktuara në temperaturë 20 º C/
lagështia e ajrit 60%)

Fortësia:
- Sasia bitumit
- Pika e shkrirjes
- Shkrirja në
tretësirën trikloretilen
Viskoziteti DIN 4 mm
/ 25 ºC
Koha e tharjes

48 % e masës totale
min 95 ºC
> 99 %
≤ 10 s
thahet shpejt,
në varësi të kushteve atmosferike;
afërsisht 30 min

Pika e djegies (sipas
metodës Pensky38º C
Martens)
Ngjyra
e zezë
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Densiteti
Konsumi:
Nënshtresa betoni

0,89 g/cm³
0,3 l/m²

Konsumi:
Nënshtresa
metalike
Paketimi:
(i sigurt gjatë
transportit)

0,2 l/m²
kova 28 L

Numri i produktit

103552

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I
nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të
vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet
që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.
PORMEX RAPID ZTV

Botimi: Mars 2015.

MAGAZINIMI
Ruajeni në vend të freskët e të thatë. Paketimet origjinale të mbyllura
mund të ruhen për të paktën 2 vjet.

UDHËZIME SIGURIE
Kini kujdes gjatë transportit: Lëndë e rrezikshme sipas
GGBG.
Për produktin mund të kërkohet gjithashtu fleta e të
dhënave teknike me udhëzimet e sigurisë. Ndiqni
udhëzimet mbi paketim.
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