
PERSHKRIM I PRODUKTIT TRIPLEZERO-T eshte nje emulsion i bute gati per perdorim, superhidrofobike, jo-toksike qe faleminderit
aksionit te saj te padepertueshmerise se menjehershme, mbron muraturat qe jane subjekt ndaj
fenomeneve per thithjen e ujit.

APLIKIMI I PRODUKTIT Shtresa e mbrojtjes kunder pershkrueshmerise se ujit te siperfaqeve poroze me tulla te plota, shtuf, gure
ose shkemb.

PERFITIMET • E vlefshme per perdorime te brendshme dhe te jashtme
• Mbrojtje e tejdukshme dhe e perzgjatur ne kohe
• Rezistence optimale ndaj agjenteve te vjetersimit sc jane rrezet UV, ngrirje-shkrirje, aerosol detar
• Pa ere dhe pa tretes
• Nuk ndryshon thithjen naturale te suporteve
• Efekt qendrueshmerie te menjehershem ndaj ujit
• Aplikim i lehte dhe i shpejte

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE
PUNE

Pergatitja e sisperfaqeve
Eliminoni pjeset e degradura ose ne faze shkeputje.
Eliminoni plotesisht me fryrje ose me fshirje energjike mykun dhe pluhurin ne pergjithesi.
Ne raste myku shume te dukshem procedoni me larjen e nje zgjidhje me uje dhe me acid kloruri (1 l cdo
40 l uje).
Me pas rishplani dhe lereni te thahet per disa dite.
Perserisni operacionet me larte ne rast ridalje te kriprave.
Aplikimi
TRIPLEZERO-T eshte gati per perdorim dhe nuk ka nevoje per asnje hollesim, pra, perpara perdorimit
eshte e nevojshme vetem perzierja mire e emulsionit ne kontejnerin e saj.
Aplikoni një shtresë të barabartë me furçë, rul ose makinë pa ajër.
Ne raste aplikimi me dore eshte e mjaftueshme nje dore e vetme me penel ose rul.
Ne raste te makines airless keshillohet dy kalime te kryqezuar njera mbas tjetres.
Preferohet perdorimi i makines airless me piston dhe per informacione te tjera kontaktoni Sherbimin
Teknik Volteco.
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Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI Konsumi mund te ndryshoje nga 100 deri ne 400 g/m² ne funksion te porozitetit te suportit.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI Vazo prej 5 kg dhe prej 15 kg.
Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira
me temperatura jo me te ulta se +5°C.

PARALAJMERIME - SHENIME TE
RENDESISHME

Ne raste muratura qe jane subjekt me lageshti ne ngjitje beni paraprakisht gjithmone nje trajtim mbrojtes
nga ai injektues ne fund te muratures.
Rekomandohet nje prove aplikuese mbi nje siperfaqe te vogel per te percaktuar konsumin e produktit
dhe per te vleresuar nje ndryshim te mundshem te paraqitjes se ngjyres.
TRIPLEZERO-T nuk duhet te aplikohet mbi siperfaqe shume te ngjeshura ose pak thithese (sh. mermer
i lemuar ose pak poroz).
Mjetet e perdorura per aplikimin e produktit mund te lahen me alkol te de-natyruar menjehere pas
perdorimit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE
DHE TEKNIKE
Vecantia Vlera
Paraqitja Brum i bute i ngjyres se bardhe
Dendesia (+20°C) 0,9 g/cm³

SIGURIA Keshillohet perdorimi i dorezave gjate punes.
Ne raste te nje kontakti aksidental me syte lani plotesisht me uje dhe konsultoni nje mjek.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.
Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco
S.p.A.
Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.
Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjeter) jane te
pranishme ne www.volteco.com.
Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE Shënim per bleresin/instaluesin:
Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues
per bleresin/aplikuesin.
Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.
Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.
Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm
duke konsultuar faqen www.volteco.com.
Informacionet teknike/tregetare para-mbas shitjes te rrjetit tregtar kane te njejten vlere te dokumentit te
pranishëm.
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