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Sfera e përdorimit:

Përgatite e bazës:

Në objekte ku dysheme statike e kalueshme është
patjetër si masë për kontroll të elektricitetit statik, siç
janë: salla prodhuese për pajisje elektronike, salla
operacionesh, laboratorë elektronike, qendra
kompjuterike, vende prodhimi dhe magazina për
ngjyra, llaqe dhe tretësirë, sipërfaqe për prodhim të
tekstileve dhe qimeve etj.

Baza duhet të jetë e shëndosh, e thatë, e pastër pa
yndyra dhe pa pluhur. Në qoftë se ka nevojë baza
duhet të jetë hidro e izoluar që të mos vijë në ndarje të
lymit epoksid nga baza si rrjedhojë të shtypjes negative
të ujit.
Bazë betoni të re
Betoni duhet të jetë i vendosur përpara minimum 28
ditë, të jetë me fortësi minimale të presionit prej 25 MPa
dhe të mos përmbaj lagështi të madhe prej 5,0 %.
Mbeturinat prej llaçi, njollat prej bojë dhe vajra në qoftë
se janë prezent në bazën është e nevojshme të
mënjanohen. Në qoftë se më sipërfaqe ka qumësht
çimento duhet të mënjanohet në rrugë mekanike.
Përfundimisht baza duhet ti tërhiqet pluhuri me makinë
industriale të thithëse të pluhurit.
Bazë betoni të vjetër
Baza duhet të jetë e pastër dhe e shëndosh me kushte
kryesore për arritjen të athezionit të shkëlqyer. Si dhe
tek baza betoni e re mënjanimi i qumështit të çimentos
bëhet nëpërmjet rrugës mekanike. Penetrimi i
yndyrave dhe papastërtive në bazën duhet të
mënjanohen me detergjente ose preparate speciale
për këtë dedikim. Të gjithë dëmtimet e bazës, duhet të
riparohen me materiale përkatëse të paleta prodhuese
e ADING.

Cilës:
Me sukses e bartën elektricitetin statik;
Spërfaqe të rrafshët ;
Athezion të shkëlqyer për lloje të ndryshme të
bazave;
Rezistencë të lartë abrazive;
Monolite mbështjellës dysheme pa fuga;
Rezistencë bakteriologjike;
Dekorativ- mundësi për vendosje në shumë
ngjyra;
Lehtë për mirëmbajtje;
Rezistencë të mirë ndaj acideve të holluara,
tretësira të kriprave dhe vajra minerale;

Karakteristika teknike :
Raport të përzierjes:

4

8

5x10 to 1x10 Ω
> 5,0 MPa

Fortësi athezione:

Mbi bazën prej betoni vendosen- ngjiten shirit bakri
kështu që formohet rrjet 0,50 x 0,50 metra, ndërsa
fundet e shiritave prej bakri bashkohen me tokëzimin.
Baza e cila punohet
duhet të jetë e prajmeruar me ADINGPOKS-1P,
ADINGPOKS-1B EKO ose ADINGPOKS-1PB.
Vendosa e prajmerit bëhet me furçe të fortë me të cilën
i njëjti fërkohet në bazën. Prajmeri duhet të lihet të
thahet sipas tabelës së thënë më poshtë, para se të
kalohet me vendosjen e Adingstatik. Tek bazat më
poporoze mund të paraqitet nevojë edhe nga
prajmërim të përsëritur.

4,1 gr/50 cm3

Gërryerje sipas Bohme:
Temperatura e eksploatimit:
Fortësi e presionit:

-20ºC to 70ºC
> 60 MPa

20ºS
Koha e hapur për punë:
Koha e tharjes:
Fortës fillestare:
Ngurtësim komplet:

Inkorporim:

A:B:C = 4:1,04:4,6

Rezistencë specifike:

1 orë
3,5 orë
24 orë
7 ditë

30ºS
45 minuta
2,5 orë
20 orë
5 ditë

20oS

6 - 8 orë

o

4 - 8 orë

30 S
40 S

1

8 - 12orë

o
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Dysheme industriale dhe sportive

Dysheme statike e kalueshme tre komponent epoksid,
me rezistencë ndërmjet 5x104
dhe 1x106 Ω

Fugat punues mbushen me kit epoksid
ADINGPOKS-K.
Komponenti B komplet derdhe në kovën me
komponentin A, të dy komponentët bashkohen me
mikser elektrik (300-500 rrotullime/minuta.) deri në
homogjenizim të plot të materialit. Pasta gradualisht
shtohet komponenti C me përzierje konstante të
materialit. Sasia e materialit të përzihet duhet të jetë në
përputhje me kohën e hapur për punë me materialin.
Vendosja e materialit realizohet me gletore të
dhëmbëzuara ne trashësi prej 3 mm. Materiali
vendosur punohet me furçe shpuese për shkak të
lirimit të ajrit të bllokuar në materialin.
Temperatura e bazës gjatë vendosjes 10°C deri 30°C.

Pastrimi:
Veglat dhe pajisja pastrohen me Tretës-P, menjëherë
pas përdorimit.

Paketim:
Në sete prej 9,64 kg.

Magazinim:
Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata
në temperaturë prej 10-30°C i mbrojtur nga ndikimi
direkt i rezeve të diellit.Afati i përdorimit:12 muaj

Mirëmbajtje:
Ngjyra Standarde:

Jetëgjatësia e dyshemesë varet nga mirëmbajtje e
rregullt e dyshemesë. Dyshemeja e përpunuar me
ADINGSTATIK zakonisht mund të pastrohet me
makineri, me furçe rrotacione të buta me detergjente të
cilat treten në ujë ose me ujë të ngrohtë deri në 50°C.

E gjelbër, RAL 6010 dh gri RAL 7042.
Shënim:
Ngjyrat e lartë përmendura janë të përafërta. Lejohen
tejkalime të vogla nga RAL ngjyrat për shkaqe teknike,
të cilat nuk ndikojnë në kualitetin e materialit.
Mund të bëhen dhe ngjyra të tjera me kërkesë të
veçantë të blerësit.

Harxhimi:
ADINGPOKS-1P
SHIRIT PREJ BAKRI
ADINGSTATIK

0,3 - 0,4 kg/m2
0,1 kg/m2
4,5 - 4,0 kg/m2

Rrezik për shëndetin:
Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte gjatë përzierjes së komponentëve A dhe B. Gjatë
kontaktit incident prodhimi duhet menjëherë të mënjanohet me leckë të thatë ose të lagur me TRETËSIT P pastaj vendi të lahet mirë me ujë të pastër
dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlare të menjëhershme me ujët të pastë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.
Është e nevojshme të sigurohet ajrim të ambienteve ku punohet dhe rrëshira dhe tretës.
Zjarr:
ADINGPOKS-1P dhe ADINGSTATIK dhe TRETËS-P përmbajnë tretës të djegshëm. Nuk duhet të përdoret në afërsi të zjarreve të hapura ose të pihet
cigare gjatë kohës së vendosjes.
Pastrim dhe deponim:
Mbetje të palidhura nga ADINGPOKS-1P, ADINGSTATIK pastrohen me TRETËS-P. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave
lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.
Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.

Novoselski pat pa numër, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, ading@ading.com.mk,
Tel: ++ 389 / 02 2034 840, 2034 822, Fax: ++ 389 / 02 2034 821
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