Fişa tehnică nr. 006

SETIPS
Producător:
S.C. SETICO SRL Timişoara
Produs:
Întârzietor de priză pentru ipsos, soluţie apoasă. Acesta este destinat
pentru modificarea timpului de priză al ipsosului destinat lucrărilor de modelaj
şi gletuire în sensul prelungirii duratei acestuia de la cca 2 minute până la 120
minute. Produsul conţine săruri alcaline ale unor hidroxiacizi policarboxilici.
Utilizare:
Aditivarea ipsosului prin amestecarea soluţiei produsului cu apă de
preparare a acestuia în proporţie de până la maximum 2% faţă de ipsos care
asigură întârzierea prizei acestuia cu până la 120 minute. În cazul utilizării
unei proporţii de 1% faţă de ipsos întârzierea timpului de priză este de 60
minute. Realizarea amestecului de preparare standard pentru întârzierea
prizei cu 120 minute se referă la compoziţia: 1000 g ipsos, 650 ml apă, 20 ml
soluţie întârzietor de priză.
Caracteristici tehnice:
Aspect
Culoare
Densitate la 200C
pH
Punct de congelare

lichid limpede
Incolor/slab gălbui
1,025 – 1,030 kg/litru
4,7 – 5,5
-50C

Aplicare:
Produsul se dozează în apa de preparare a pastei de ipsos acesta fiind
perfect miscibil cu apă în orice proporţie.
Livrare:
Flacoane PE sau PET cu capacitatea de 1, 2 sau 5 litri sau orice alte
ambalaje standardizate.
Depozitare:
Produsul se depozitează în ambalajele originale la temperaturi pozitive.
Termen de valabilitate în ambalajele originale: 2 ani.
Preţul produsului: 20 lei/kg+TVA
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Producătorul S.C. SETICO Srl Timişoara oferă firmelor interesate, ca
mostră o cutie cu 1kg produs pentru testare. Livrarea prin curierat rapid este
gratuită.
Protecţia muncii/mediu:
Produsul nu este toxic pentru om sau mediu.
Recomandări:
Se vor respecta prevederile din fişa tehnică şi cele din
normele/normativele în vigoare, cu referire la punerea în operă a ipsosului
pentru construcţii şi modelaj.
Produsele S.C. SETICO Srl sunt la cel mai înalt nivel din punct de
vedere calitativ. Aceste sunt fabricate într-un sistem integrat, cu referire la
managementul calităţii ISO 9001:2008, nr. 5398/2/ 24.05.2013 valabil până la
data de 24.05.2018, eliberat de Societatea Română de Acreditare a Calităţii –
SRAC.
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