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Pasqyra e produkteve 

01. NGJITËSAT E PLLAKAVE DHE ADETIVËT PËRFORCUES

1.1 Ngjitës për pllaka në dysheme, mure, fasada dhe pishina
1.2 Ngjitës për mermer
1.3 Ngjitës për pllakat e terrakotës dhe gurit
1.4 Ngjitës për tulla xhami
1.5 Ngjitës epoksid
10.1 Ngjitës për polisterol

02. STUKO PËR MBUSHJEN E FUGAVE TË PLLAKAVE DHE ADETIVËT PËRFORCUES

2.1 Mbushës fugash nano tecnology 0 - 5 mm
2.2 Mbushës fugash 0 - 8 mm
2.3 Mbushës fugash 2 komponentësh
2.4 Mbushës për fuga 3 - 20 mm
2.5 Mbushës fugash epoksid
11.2 Adetiv për stukot e fugave dhe ngjitësat e pllakave
11.4 Pastrues për fugat e pllakave

03. PRODUKTE PËR PARKETE DHE LAMINAT

3.1 Produkte për parkete dhe laminat
3.2 Ngjitësa për PVC, Linoleum etj

04. HIDROIZOLUESIT

4.1 Hidroizolues një komponentësh
4.2 Hidroizolues dy komponentësh
4.3 Hidroizolues elastomerik
4.4 Hidroizolues me tharje të shpejtë për rrjedhje uji
4.5 Shirita elastikë për hidroizolimin e këndeve
4.6 Hidroizolues për betonin
4.7 Hidroizolues me rezistencë të lartë për industrinë e rëndë, hidrocentrale etj
4.8 Hidroizolues fasadash dhe dysheme të përfunduara
8.4 Astar për trajtimin e sipërfaqeve përpara se të aplikohen hidroizoluesit

05. NIVELUES PËR DYSHEME

5.1 Dysheme të thjeshta industriale dhe sportive
5.2 Nivelues dyshemeje
5.3 Autonivelant me bazë
5.4 Autonivelant epoksid
5.5 Dysheme sportive
5.6 Dysheme dekorative
5.7 Produkte shtesë

06. RIFINITURA, VESHJE DEKORATIVE DHE ADETIVË PËRFORCUES

6.1 Suva për rifinitura
6.2 Suva për veshje dekorative
6.3 Stuko patinimi

6.4 Stuko për mbushjen e fugave të gipsit
6.5 Gips për fiksimin e instalimeve elektrike
6.6 Çimento

07. LLAÇRA INDUSTRIAL PËR MURATURA DHE SUVATIME

7.1 Llaçra për suvatime

7.2 Llaç për muraturë
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7.3 Llaç me bazë gipsi

7.4 Ngjitës për blloqe Y - TONG

7.5 Produkte shtesë për suvatim

08. ASTARË

8.1 Astar rrafshues i thatë
8.2 Astar për trajtimin e sipërfaqeve përpara se të aplikohen rifinitura
8.3 Astar për trajtimin e sipërfaqeve përpara se të aplikohen pllaka
8.4 Astar për trajtimin e sipërfaqeve përpara se të aplikohen hidroizolues
8.5 Astar për lidhjen e llaçrave dhe rifiniturave mbi beton
8.6 Astar antikorrodues për hekurin
8.7 Astar multifunksional epoksid
8.8 Astar për aplikimin e autonivelantëve epoksid

09. BOJRA EPOKSIDE

9.1 Bojra epokside

10. SISTEMI TERMOIZOLUES

10.1 Ngjitës për polisterol
10.2 Rrjeta
10.3 Upa
10.4 Këndore, pikore
10.5 Elementë alumini për startimin e sistemit termoizolues

11. ADETIVË

11.1 Adetiv për ngjitësit e pllakave
11.2 Adetiv për stukot e fugave të pllakave
11.3 Adetiv përforcues për rifiniturat dhe llaçrat
11.4 Pastrues pllakash
11.5 Adetiv për eliminimin e pluhurave
11.6 Adetiv betoni
11.7 Zëvendësues gëlqereje për llaçrat

12. PRODUKTE SHOQËRUESE

12.1 Silikon mbushës
12.2 Silikon universal
12.3 Silikon antimyk
12.4 Silikon neutral
12.5 Silikon dy komponentësh për lidhjen e upave
12.6 Silikon për ngjitjen e metaleve
12.7 Shkuma poliuretani
12.8 Fibra poliporpileni
12.9 Pigmente për beton dhe rifinitura

13.PRODUKTE PËR RIPARIM

13.1 Produkte për riparimin e strukturave të murit dhe të betonit
13.2 Produkte epokside për plasaritje, mbjellje dhe lidhje
13.3 Produkte me bazë çimento për plasaritje, mbjellje dhe lidhje
13.4 Produkte për riparimin e asfaltit
13.5 Fiksues me bazë çimento dhe gipsi
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1.1 NGJITËS PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA
DW COM 26 
DW 1000 28
DW 1100 30
DW 2000 32
DW 2200 RAPID 34
DW 2200 RAPID PLUS 36
DW KLEBEMÖRTEL 2.5 38
DW 3000 40
DW 3000 PLUS 42
DW URBAN 40 44
DW URBANLIGHT 40 46
DW 5000 48
DW FIRE 50
DW HOLZFIX 52
DW SELFWETTING 54

1.2 NGJITËS PËR MERMER
DW MARMOFLEX 56

1.3 NGJITËS PËR PLLAKAT E TERRAKOTËS DHE GURIT
DW GRANDFIX 58

1.4 NGJITËS PËR TULLA XHAMI
DW VETROSYSTEM 60

 
1.5 NGJITËS EPOKSID

DW 7000 EPOXY 62
DW 7100 EPOFAST 64
DW 9000 EPOUNI 66

1.6 NGJITËS PËR POLISTEROL
DW CONEXION 55 68
DW CONEXION 77 70
DW CONEXION 99 72
DW CONEXION PLUS 74
DW CONEXION FOAM D33 76

1.7 NGJITËS PËR PARKET
DW PARQUET F 22 78
DW PARQUET S 33 80
DW PARQUET FS 44 82

1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM
DW TEXTILE ECO 70 84
DW PVC ECO 110 86
DW SYNTHETHIC ECO 220 88
DW VINIL ECO 330 90
DW LINOLEUM ECO 410 92
DW RUBBER ECO 530 94
PVC D 887 96

01
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02 2.1 MBUSHËS FUGASH NANO TECNOLOGY 0 - 5 mm
NANOCOLOR 100

2.2 MBUSHËS FUGASH 0 - 8 mm
FUGACOLOR 102

2.3 STUKO PËR MBUSHJEN E FUGAVE 2 KOMPONENTËSH
FUGAFLEX 104

2.4 MBUSHËS PËR FUGA 3 - 20 mm 
MEGAFUGA 3-20 mm 106
FUGARAPID 108

 
2.5 MBUSHËS FUGASH EPOKSID

EPOFUGA EFG - 6700 110
PREMIUM 112
EPOFUGA GG 7700 114

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE
FLEX PU 40 116
D 707 ULTRACOLOR 118
GLITTER 120

3.1 HIDROIZOLUES NJË KOMPONENTËSH
MONOLIT 124
MONOFLEX 126
AQUABLOCKER EXPRESS 128

3.2 HIDROIZOLUES DY KOMPONENTËSH
IZOFLEX 130
GREENPROOF ELASTIC 132
IZOELASTIC 134
IZOELASTIC UV 136

3.3 HIDROIZOLUES ELASTOMERIK
AQUABLOCKER PU 138
IZOELASTIC LIQUID 140
DW IZOL 142

3.4 HIDROIZOLUES ME THARJE TË SHPEJTË PËR RRJEDHJE UJI
HIDROSTOP 144

3.5 SHIRITA ELASTIKË PËR HIDROIZOLIMIN E KËNDEVE

IZOBAND S10 145
IZOBAND EX 90 145
IZOBAND IN 90 145
IZOTUBE 146
IZODRAIN 146
IZOCARPET 146
IZOTAPE ULTRA S 20 + DW 9000 EPO-UNI 146
IZOTAPE ULTRA S 30 + DW 9000 EPO-UNI 147
IZOTAPE U 200 147
IZOTAPE FU 280 147
IZOTAPE XB 22 147

03
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3.6 HIDROIZOLUES PËR BETONIN
IZOTRATE  148
IZO CRYSTAL 150
BETOZOL 151

3.7 HIDROIZOLUES ME REZISTENCË TË LATË PËR INDUSTRINË E RËNDË, HIDROCENTRALE ETJ
EPOXY BITUM Z 877 152
IZOGRAND ULTRA 880 154

3.8 HIDROIZOLUES FASADASH DHE DYSHEME TË PËRFUNDUARA
SEALEX FACADE PROTECT 156
SEALEX FLOOR PROTECT 158

4.1 NIVELUES DYSHEMEJE 
GRANDFLOOR 8.0 162

4.2 LLAÇ AUTONIVELUES
FLATEX 164

4.3 AUTOLIVELANT
TECNOFLOOR 10 166
TECNOFLOOR 30 168

4.4 AUTONIVELANT EPOKSID
EPO-FLOOR EC 0.3 170
EPO-FLOOR EC 0.8 172
EPOFLOOR FG-8700 174
EPOFLOOR UNI-8900 176

4.5 DYSHEME SPORTIVE
FLOORCOAT FINAL 178

4.6 DYSHEME DEKORATIVE
QUARTZ 180
EPO DECOR 300 181

5.1 RIFINITURA
FINO CLASSIC 184
BONIFIN 186
FINO ANTIQUE

5.2 VESHJE DEKORATIVE
DECOR SILEX 190
DECORTEX 192
GRAFIATO ACRYL 194
GRAFITI 1, 2, 3 196
GRAFIATO 1, 2, 3 198
DECORTEX MIN 1, 2, 3 200
DECOQUARTZ 202

5.3 STUKO PËR PATINIME
NANOTOP EXTRA 204
ACRYL SPACHTEL 206
ECOTECH STUCCO 208
SPATORELLA 210

05

04
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5.4 STUKO PËR MBUSHJEN E FUGAVE TË GIPSIT
SPATORELLA GIPS 212

6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
MORTEL GP-08 216
MORTEL GP-10 218
MORTEL ANTIQUE 220
MORTEL GP-10 FAST 222
MORTEL GP-30 224
MORTEL GP-100 PLUS 226

6.2 LLAÇ PËR MURATURË
MORTEL VP-04 230

6.3 LLAÇ ME BAZË GIPSI
GIPSPUTZ 232

7.1 ASTAR RRAFSHUES I THATË
TECNOFIX 238

7.2 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN RIFINITURA
TECNOFIX LIQUID 240

7.3 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN PLLAKA
DW PRIMER 242

7.4 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN HIDROIZOLUES
HYDRO PRIMER 243
RESIN PRIMER RE 1800 244
PU 88 PRIMER 245

7.5 ASTAR PËR LIDHJEN E LLAÇRAVE DHE RIFINITURAVE MBI BETON
BETON CONTACT 246

7.6 ASTAR ANTIKORRODUES PËR HEKURIN
FERRO PRIMER 247
EPOMETAL W 5300 248
FERROPROTECT 908 250

7.7 ASTAR PËR APLIKIMIN E AUTONIVELANTEVE EPOKSID
EPOXY PRIMER W-800 251

7.8 ASTAR MULTIFUNKSIONAL EPOKSID
EPOXY PRIMER W-4000 252

7.9 DYSHEME SPORTIVE
FLOORCOAT PRIMER 254

8.1 BOJRA EPOKSIDE
EPO PAINT 258
EPOPAINT SL 40 259

8.2 DYSHEME SPORTIVE
FLOORCOAT PAINT 260

07

08

06
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8.3 VERNIQE PËR PARKETE
PARQUET VARNISH 262
PARQUET VARNISH ULTRA 264
PARQUET AQUA LINE 266

8.4 VERNIK PËR FASADA DHE DYSHEME TË PËRFUNDUARA
 EPOXY VARNISH W 4500 268

9.1 ADETIV PËR NGJITËSAT E PLLAKAVE
FLEXIT 272

9.2 ADETIV PËR STUKOT E FUGAVE DHE NGJITËSAT E PLLAKAVE
DW 17 273

9.3 ADETIV PËRFORCUES PËR RIFINITURAT DHE LLAÇRAT
LATEX 274

9.4 ADETIVË BETONI
BETOPLAST PLUS 276
BETOPLAST 277
BETO-AIR 278
BETO-ACC 280
BETO-RET 281
POLYFIBER 0.6, 1.2, 1.8 282

9.5 ZËVËNDËSUES GËLQEREJE PËR LLAÇRAT
PLASTOLIT 283

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE TË BETONIT
EPOWRAP PRIMER 286
EPOWRAP LEVEL 100 287
EPOWRAP FG 200 288
EPOWRAP AD 300 289
EPOWRAP IM 400 290
UNIWRAP CFP 300 291
UNIWRAP CFF 400 292
UNIWRAP WALL 200 293

10.2 PRODUKTE EPOKSIDE PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE
EPOLOT LV 011 294
EPOLOT MV 130 295
EPOLOT HV 300 296
EPO REPAIR ULTRA 297

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE
WALL GROUT FIX 298
GP 70 FAST 299
FIBREN GP 70 300
FIXATIV A11 301
FIXATIV B22 302
FIXATIV C57 303
FLOW GROUT FIBREN 304

10.4 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E ASFALTIT
ASPHALT REPAIR 305

10
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10.5 FIKSUES ME BAZË ÇIMENTO DHE GIPSI
ELEKTRIKER GIPS 306
WHITE CEMENT 307
FAST CEMENT 308

11.1 SILIKON MBUSHËS
SILICONE D-212 312

11.2 SILIKON UNIVERSAL
SILICONE  D-1500 312

11.3 SILIKON ANTIMYK
SILICONE D-433 312

11.4 SILIKON NEUTRAL
SILICONE D-601 312

11.5 SILIKON NEUTRAL ANTIMYK
SILICONE D-707 ULTRACOLOR 312

11.6 SILIKON AKRILIK
SILICONE D-700 SILWOOD 312

11.7 SILIKON PËR NGJITJEN E METALEVE
FERROSEAL 313

11.8 SILIKON ME BAZË BITUMI
BLACK SEAL Z-70 313

11.9 SILIKON ME BAZË ALKOKSI
FIRE SEAL F-S2 313

11.10 NGJITËS DY KOMPONENTËSH
ANCHOR ADESIVE PS1 313

11.11 SILIKON BAZË POLIURETANI
FLEX PU 40 313
FLEX PU 40 PLUS 313

11.12 SHKUMA POLIURETANI
SHKUMË POLIURETANI  D-22 314
SHKUMË POLIURETANI D-22 PROFESIONAL 314
DW CONEXION FOAM 033 314
FOAM CLEANER 314

11.13 FIBRA POLIPROPILENI
POLY FIBER 0.6 mm 314
POLY FIBER 1.2 mm

11.14 PIGMENTE PËR BETON DHE RIFINITURA
COLORCEM OKËR 314
COLORCEM E VERDHË 315
COLORCEM E KUQE 315
COLORCEM KAFE 315
COLORCEM E ZEZË 315
COLORCEM BLU 315
COLORCEM JESHILE 315

11
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11.15 RRJETA
RRJETË DF 90 5*5 316
RRJETË DF 110 5*5 316
RRJETË DF 125 5*5 316
RRJETË DF 145 5*5 316
RRJETË DF 160 5*5 316
RRJETË DF 110 10*10 316

11.16 UPA
UPA METALIKE 316
UPA PLASTIKE 316

11.17 KËNDORE, PIKORE
KENDORE DF-K 150 316
KENDORE F100 317
PIKORE VLT DF-S  150 317
PIKORE S100

11.18 ELEMENTE ALUMINI PËR STARTIMIN E SISTEMIT TERMOIZOLUES
POL-START LOS 53 317
POL-START LOS 83 317
POL-START LOS 103 317
POL-START PVC 317

11.19 PASTRUES PLLAKASH
FUGA CLEAN 317

Pasqyra e produkteve 
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DAST nuk është thjesht një prodhues i apasionuar i materialeve cilësore të 
ndërtimit dhe riparimit, por i gjithçkaje që lidhet me të jetuarit dhe të punuarit 
në mjedise të rehatshme dhe të shëndetshme. Ajo që ne bëjmë është të 
sigurojmë një bazë të fortë dhe të qëndrueshme dhe një pamje elegante dhe 
plot shije për mjediset tuaja familjare, të punës dhe argëtimit. Na njihni që 
të bindeni se ne jemi më shumë se çfarë krijojmë. Gjithçka nis me njohjen e 
DAST dhe vazhdon me një marrëdhënie miqësore të përhershme, sepse ne 
jemi të përkushtuar të kuptojmë çfarë ju kërkoni dhe të ofrojmë zgjidhjen që 
i përshtatet secilit prej jush. Nuk është e pazakontë që njerëzit të vijnë tek ne 
për të na përgëzuar dhe për të shprehur miqësinë e tyre.
Partnerët tanë janë shndërruar në shenja orientuese të jetës sociale të 
qyteteve dhe fshatrave, në sheshtakimin e profesionistëve dhe teknikcienëve 
më të spikatur të industrisë dhe në objektiv të të gjithë aktorëve të tregut. 
Është kështu sepse distributorët tanë e ofrojnë produktin tonë të sigurtë; 
sepse ata presin që pas pak kohësh klienti të kthehet t’i përgëzojë. Sepse ata 
e dinë se mund t’i besojnë një cilësie strikte, një shërbimi të çiltër dhe një 
angazhimi të plotë.
Në këtë mënyrë DAST nuk është më thjesht një prodhues i apasionuar i 
materialeve të ndërtimit dhe riparimit, por një komunitet njerëzish krenarë 
dhe të kënaqur, profesionistësh të sprovuar dhe ambiciozë dhe një nyjë 
energjish të reja.
DAST sh.a. është një konsorcium gjermano-shqiptar i krijuar nga ndërthurja 
e përvojës, teknologjisë, njohjes së thellë të tregut, aftësive të spikatura 
sipërmarrëse dhe potencialit financiar. Themeluar në Janar 2008, DAST është 
rritur shpejt dhe ka zënë një pozitë udhëheqëse në Shqipëri dhe një njohje të 
gjerë në Ballkan. Produktet DAST tregtohen në Gjermani, Itali, Greqi, Shqipëri, 
Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë, Liban, Belgjikë dhe më gjerë.
Portofoli i produkteve DAST përfshin që nga ngjitësit e pllakave, te mbushësit 
e fugave, veshjet dekorative, llaçrat, rifiniturat, produktet me bazë gipsi, 
autonivelantët, hidroizoluesit, e deri tek silikonet, adetivet perforcues, 
pastruesit acidë, rrjeta, shiritë dhe aksesorë të tjerë, të aplikueshëm në shtrimin 
e pllakave, veshjen dekorative të mureve, realizimin e finiturave, ngjitjen 
e tullave dhe blloqeve të ndryshme në mure, mbushjen e mureve të tullës 
dhe blloqeve, rrafshimin dhe nivelimin, si dhe hidro-izolimin e sipërfaqeve 
horizontale dhe vertikale, në mjedise të brendshme dhe të jashtme në kushte 
atmosferike të ndryshueshme.
Departamenti i Kërkim-Zhvillimit tonë është një funksion pararojë në ideimin 
dhe projektimin e zgjidhjeve të reja. Laboratorët tanë janë të pajisur me 
teknologjinë dhe proçedurat më të fundit, në përputhje me misionin tonë për 
të paraprirë kërkesën e tregut me zgjidhje të zgjuara dhe të qëndrueshme. 
Një ekip shkencor i përbërë prej inxhinierësh të sprovuar punon pareshtur për 
zbulimin e këtyre zgjidhjeve. Teknologjia e prodhimit është tërësisht moderne 
dhe e menaxhueshme përmes një sistemi të integruar elektronik. Prodhimi, 
ambalazhimi dhe kontrolli janë funksione plotësisht të automatizuara dhe 
kontrollohen përmes sistemit të sensorëve elektronikë. Produktet tona janë 
të çertifikuara sipas standardeve teknike EN ndërsa menaxhimi i cilësisë 
realizohet sipas standardeve ISO 9001. Shërbimi i klientit vepron me shpejtësi 
dhe përkushtim, duke e parë nevojën e klientit nga këndvështrimi i këtij të 
fundit.
Është kjo arsyeja pse DAST nuk është thjesht një prodhues i apasionuar i 
materialeve cilësore të ndërtimit dhe riparimit, por një komunitet njerëzish 
krenarë dhe të kënaqur, profesionistësh të sprovuar, ambiciozë dhe një nyjë 
energjish të reja.

Rreth nesh

Autostrada Tiranë - Durrës Km 30, Shqipëri, 
Tel: +355 52 25 25 25, Fax: +355 52 25 25 26, e-mail: info@dast.eu, 

www.dast.eu





DAST beson në vlerën e shtuar të Teknologjisë dhe Standardeve Inxhinierike 
Europiane. Është kjo arsyeja pse produktet tona dominojnë çdo treg ku ata
arrijnë. Teknologjia m-tec, standardet teknike EN, si dhe standardet e cilësisë 
ISO 9001 na ndihmojnë të ofrojmë zgjidhjet më të çmuara me çmime
konkuruese. Sepse ne nuk paguajmë për gabimet, sepse teknologjia tërësisht 
e automatizuar dhe e projektuar në zbatimin strikt të standardeve teknike EN 
nuk gabon.
Linjat e prodhimit m-tec të instaluara në fabrikën tonë, kanë një kapacitet
prodhimi prej 50 ton/orë. Teknologjia e prodhimit m-tec gëzon avantazhin se 
nuk kërkon instalime në lartësi. Kontrollorët e programuar individualisht, të 
lidhur me komponentët mekanikë, garantojnë saktësinë maksimale të
sistemit. Teknologjia m-tec është e përshtatshme për prodhim masiv,
realizon peshimin e përbërësve të rëndë të recepturës së produkteve dhe
realizon transportin automatik drejt silosëve të përzierjes. Ajo është e pajisur 
me një sistem fleksibël të dozimit të aditivëve (FAD).
POWERDOS është një sistem tërësisht automatik i dozimit. DAST e përdor atë 
për dozimin me preçizion të lartë të materialeve në sasi të mëdha, si pluhurat 
dhe lëndët kokrrizore, veçanërisht për materialet në gjendje pluhuri me cilësi 
të varfra rrjedhjeje. Teknologjia e fundit e kontrollit të vizualizuar me anë të së 
cilës mund të kontrollohet në mënyrë të pavarur nga kontrollori i përgjithshëm 
i sistemit, shtuar dozimit preçiz në sasi jashtëzakonisht të vogla me shkallë 
precizioni deri në +/-1 gr, e çojnë në 0 mundësinë e gabimit dhe deformimit të 
produkteve. Preçizioni është i pavarur nga vëllimi i materialeve, ndërsa DAST 
arrin të minimizojë sasinë e lëndëve të para duke shmangur plotësisht
humbjet dhe dëmtimet.
Teknologjia pararojë në industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit, 
riparimit dhe mirëmbajtjes së mjediseve të banimit, punës dhe argëtimit, janë 
një pikë e fortë e DAST dhe një vlerë e shtuar për produktet tona; një përfitim 
më i madh për klientët tanë dhe një cilësi më e lartë e jetës për njerëzit.

LABORATORI
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05/11/2015

ÇERTIFIKATË
Me anë të kësaj çertifikate vërtetohet përfitimi i njohurive dhe aftësive

të Z.  ..................................  Besmir Hoxha në seminarin e zhvilluar pranë kompanisë DAST, 
produkteve DASTpër aplikimin profesional të ..............................................

Kompania DAST sh.a ka krijuar Dast Academy, e cila është akademia e parë 
në Shqipëri dhe rajon që zhvillon kurse trajnimi/seminare në fushën e 
ndërtimit. Në mbështetje të industrisë së ndërtimit kjo akademi ofron një 
gamë të gjerë programesh çertifikimi dhe diplomimi përmes
bashkëpunimit profesional me partnerë të njohur jashtë Shqipërisë.
Qëllimet e organizimit të këtyre seminareve me profesionistë të fushës së 
ndërtimit janë:
- Njohja e pjesëmarrësve me kompaninë Dast sh.a, aktivitetin e saj 5 vjeçar,
punën kërkuese dhe zhvilluese në laboratore, proçeset prodhuese,
teknologjnë e avancuar dhe stafin e përkushtuar.
- Informimi i specialistëve të fushës së ndërtimit mbi produktet e
prodhuara nga kjo kompani, avantazhet dhe përfitimet nga aplikimet e
tyre.
- Prezantim i produkteve të reja të krijuara në laborator, me qëllim
përmirësimin e kushteve të jetesës.
- Demostrimi i aplikimeve profesionale dhe njohje me teknika të
përmirësuara .
- Këshillim nga profesionistët më të mirë të fushës dhe ndarje e
eksperiencave të pjesëmarrësve në këto seminare.
Për të gjithë pjesëmarrësit në këto seminare Dast Academy lëshon
çertifikata që dëshmojnë përfitimin e njohurive të marra, si dhe
nëpërmjet tyre Dast sh.a ofron garanci të plotë për përdorimin dhe
aplikimin e produkteve të saj.
Në rast se keni pyetje për produktet dhe veprimtarinë tonë, ju lutemi mos 
hezitoni të na shkruani në adresën tonë:
info@dast.eu.





01. NGJITËSAT
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DW COM
Ngjitës me bazë çimento, për ngjitjen e pllakave qeramike

Klasifikimi i produktit
DW COM është klasifikuar si C1 sipas EN 12004, C - baza çimento,
1 - forcë ngjitëse normale.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës në sipërfaqe me bazë çimento.
 - Për fiksimin e qeramikës në sipërfaqe gipsi pasi është trajtuar me              
   PRIMER.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW COM përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, pllaka të di-
mensioneve të vogla në sipërfaqe të ndryshme të tilla si: beton, dy-
sheme me bazë çimento e suva. Është i përshtatshëm për ambiente 
të brendshme.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 
40%). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në 
funksion të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti 
duhet të jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, ver-
niqe, materiale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose 
manuale. Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një ma-
turim prej të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë 
mekanikisht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. 
Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër 
nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 

shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Kushte të veçanta si: temperaturat e larta, erërat e forta, dielli 
apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativ-
isht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit.Rekomandohet që su-
porti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar 
cipë. Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit 
për të riaktivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit 
mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast 
të tillë formohet një shtresë kundërngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe 
dyshemeve në ambjente të jashtme, sidomos në rastet kur pjesa e 
pasme e pllakave është me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet 
edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në suport në mënyrë që të 
mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të penetrojë uji apo të 
formohet lagështi e cila mund të shkaktojë më pas shqitjen ose edhe 
thyerjen e pllakave.

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5  kg/m2 Gri 
E Bardhë

1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

www.dast.eu

DW COM
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ÜFT NACH EURONORM

C1
EN 12004
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia 1650 Gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri ne +35ᵒC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 20 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 30 minuta

Forca e ngjitjes

- Pas zhytjes në ujë ≥ 0.5 N/mm2

- Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 0.5 N/mm2

- Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 0.5 N/mm2

- Në kushte normale ≥ 0.5 N/mm2

 

PAKETIMI
DW COM është i mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të 
mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW 1000
Ngjitës me bazë çimento, për ngjitjen e pllakave qeramike

Klasifikimi i produktit
DW 1000 është klasifikuar si C1E sipas EN 12004, C - baza çimento, 1 
-  forcë ngjitëse normale, E - kohë e zgjatur punimi.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës në sipërfaqe me bazë çimento.
 - Për fiksimin e qeramikës në sipërfaqe gipsi pasi është trajtuar me              
   PRIMER.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 1000 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, pllaka të di-
mensioneve të vogla në sipërfaqe të ndryshme të tilla si: beton, dy-
sheme me bazë çimento e suva. Është i përshtatshëm për ambiente 
të brendshme.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim prej 
të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanik-
isht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja 
e suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo 
lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 

shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Kushte të veçanta si: temperaturat e larta, erërat e forta, dielli 
apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativ-
isht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit.Rekomandohet që su-
porti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar 
cipë. Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit 
për të riaktivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit 
mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast 
të tillë formohet një shtresë kundërngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe 
dyshemeve në ambjente të jashtme, sidomos në rastet kur pjesa e 
pasme e pllakave është me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet 
edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në suport në mënyrë që të 
mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të penetrojë uji apo të 
formohet lagështi e cila mund të shkaktojë më pas shqitjen ose edhe 
thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5  kg/m2 Gri 
E Bardhë

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia 1650 Gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri ne +35ᵒC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 30 minuta

Forca e ngjitjes

- Pas zhytjes në ujë ≥ 0.5 N/mm2

- Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 0.5 N/mm2

- Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 0.5 N/mm2

- Në kushte normale ≥ 0.5 N/mm2

 

PAKETIMI
DW 1000 është i mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të 
mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support



1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW 1100
Ngjitës me bazë çimento, për ngjitjen e pllakave qeramike.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW 1100 është klasifikuar si C1TE sipas EN 12004, baza C çimento, 
1 ngjitës me forcë ngjitëse normale, T antirreshkitshmëri, E kohë e 
zgjatur punimi.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në ambiente banimi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës në sipërfaqe me bazë çimento.
 - Për fiksim qeramike në sipërfaqe gipsi pasi është trajtuar me PRIMER.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 1100 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, pllaka të dimen-
sioneve të vogla në sipërfaqe të ndryshme të tilla si: beton, dysheme 
me bazë çimento e suva. Ky produkt është i përshtatshëm për ambi-
ente të brendshme.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër, pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale.
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim prej 
të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanik-
isht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja 
e suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo 
lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje më të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, re-

komandohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me 
pjesën e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti 
duhet të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit 
dhe përmasave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pl-
lakës, të ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të 
laget plotësisht.
Në kushte të veçanta si: temperaturat e  larta apo erërat e forta, dielli 
apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativ-
isht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit. Rekomandohet që su-
porti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar 
cipë. Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit 
për të riaktivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit 
mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast 
të tillë formohet një shtresë kundërngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe 
dyshemeve në ambjente të jashtme, sidomos në rastet kur pjesa e 
pasme e pllakave është me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet 
edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në suport në mënyrë që të 
mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të penetrojë uji apo 
të formohet lagështi, të cilat mund të shkaktojnë më pas shqitjen ose 
edhe thyerjen e pllakave.

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5  kg/m2 Gri 
E Bardhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia: 1650 Gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 30 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0.5 mm

Forca e ngjitjes

- Pas zhytjes në ujë ≥ 0.5 N/mm2

- Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 0.5 N/mm2

- Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 0.5 N/mm2

- Në kushte normale ≥ 0.5 N/mm2

 

PAKETIMI
DW 1100 është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të 
mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

310800-1000
 Technical Support



1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes
5kg/qese

54 cp/paletë
4 cp/kuti 3-5 kg/m2

Gri 
E Bardhë

Bezhë

DW 2000
Ngjitës me bazë çimento, fleksibël për ngjitjen e pllakave qeramike, 
gres, porcelan, etj.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW 2000 është klasifikuar si C2T sipas EN 12004, baza C - çimento, 
2 - ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T - antirrëshkitshmëri.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për ambiente me lagështi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani në sipërfaqe 
gipsi pasi është trajtuar me PRIMER.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 2000 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan, 
pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndryshme të tilla 
si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, etj Ky produkt 
është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW 2000 gjithashtu mund 
të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme si pllaka gipsi, druri, apo 
dysheme me ngrohje qendrore kur bëhet përforcimi i tij me adetivin 
FLEXIT, adetiv që përmirëson parametrat teknike të ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 230C dhe U.R 
40%). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në 
funksion të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti 
duhet të jetë i pastër, pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, ver-
niqe, materiale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose 
manuale. Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një ma-
turim prej të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë 
mekanikisht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. 

Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër 
nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht.Në kushte të veçanta si: temperaturat e  larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë 
të ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit. Rekomandohet që 
suporti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajto-
het me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme 
që përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar 
cipë. Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit 
për të riaktivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e 
ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një 
rast të tillë formohet një shtresë kundërngjitëse. Në rastin e veshjeve 
dhe dyshemeve në ambjente të jashtme, sidomos në rastet kur pjesa 
e pasme e pllakave është me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet 
edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në Suport, në mënyrë që të 
mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të penetrojë uji apo 
të formohet lagështi, të cilat mund të shkaktojnë më pas shqitjen ose 
edhe thyerjen e pllakave.

PAKETIMI
DW 2000 është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të 
mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra I Bardhë/Gri/Bezhë

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 20 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas ciklit të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 

330800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW 2200 RAPID
Ngjitës me bazë çimento me tharje të shpejtë për ngjitjen e pllakave 
qeramike, gres, porcelan, etj

Klasifikimi i produktit
DW 2200 RAPID është klasifikuar si C2F sipas EN 12004, baza C çim-
ento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, F tharje finale e shpejtë.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan në sipërfaqe 
gipsi pasi është trajtuar me PRIMER.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 2200 RAPID përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelan, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, 
etj Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW 2200 
RAPID gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme 
si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore kur përforc-
ohet me adetivin DW 17, adetiv që përmirëson parametrat teknike 
të ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë matu-
rimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 230C dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër, pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht 

të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e 
suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo 
lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përm-
asave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotës-
isht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë 
të ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, rekomandohet që su-
porti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar 
cipë. Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit 
për të riaktivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e 
ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një 
rast të tillë formohet një shtresë anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve 
dhe dyshemeve në ambjente të jashtme sidomos në rastet kur pjesa 
e pasme e pllakave është me reliev këshillohet që ngjitësi të përhapet 
edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në suport në mënyrë që të 
mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të penetrojë uji apo 
të formohet lagështi, të cilat mund të shkaktojnë më pas shqitjen ose 
edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5kg/m2 Gri

PAKETIMI
DW 2200 RAPID është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të 
mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 1 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 10 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 25 minuta

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas kushteve normale ≥ 1,0 N/mm2

 

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes
6.5 kg/bidon

54 cp/paletë
60 cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri                                    

E Bardhë

DW 2200 RAPID PLUS
Ngjitës me bazë çimento dy komponentësh shumë fleksibël për ngji-
tjen e pllakave qeramike, gres, porcelan, etj ne sipërfaqe të vështira.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW 2200 RAPID PLUS është klasifikuar si C2FTE S2 sipas EN 12004, 
baza C çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj 
rrëshkitshmërisë, E kohë e zgjatur e punimit, F tharje finale e shpejtë. 
Sipas EN 12002 klasifikohet si S2, fleksibilitet i lartë.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zona të thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres dhe pllaka porcelani në sipërfaqë të 
vështira.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres, pllaka porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzistue-
se të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dyshe-
me me ngrohje.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi substra-
te jo të qëndrueshme.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi fasada 
jo të qëndrueshme.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 2200 RAPID PLUS përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres 
dhe porcelan, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të 
ndryshme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të 
vjetra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. 
DW 2200 RAPID PLUS gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të 
deformueshme si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje 
qendrore për shkak të komponentit B, i cili përmirëson parametrat 
teknike të ngjitjes.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë matu-
rimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër, pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, materiale 
anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Suvatë 
përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të paktën 1 
javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrues-
hëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do 
të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përm-
asave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësis-
ht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, dielli 
apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativisht 
në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të ndje-
shme kohën e hapjes dhe të korrektimit, rekomandohet që suporti të 
spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me asta-
rin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara 
shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një 
rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivi-
zuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin 
që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet 
një shtresë anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në am-
bjente të jashtme sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është 
me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të 
pllakës edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) 
në të cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund 
të shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 
PAKETIMI
DW 2200 RAPID PLUS është e mbushur në thasë letre 25 Kg 
komponenti A dhe Bidon 6,5 Kg komponenti B.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketimin origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

TË DHËNA TEKNIKE

Forma komponenti A Pluhur

Ngjyra komponenti A Gri

Forma komponenti B Lëng

Ngjyra komponenti B I Bardhë

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 1 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas kushteve normale ≥ 1,0 N/mm2

 

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW KLEBEMORTEL 2.5
Ngjitës me bazë çimento, fleksibël për ngjitjen e pllakave qeramike, 
gres, porcelan, etj.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW Klebemortel 2.5 është klasifikuar si C2TE sipas EN 12004, baza 
C çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse  të lartë, T rezistenca ndaj 
rreshkitshmërisë dhe E kohë e zgjatur punimi.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për ambiente me lagështi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres dhe pllaka porcelani në sipërfaqe të 
vështira.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres, pllaka porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW KLEBEMORTEL 2.5 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, 
gres dhe porcelan, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe 
të ndryshme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka 
të vjetra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. 
DW KLEBEMORTEL 2.5 gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të 
deformueshme si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qen-
drore kur bëhet përforcimi i tij me adetivin FLEXIT, adetiv që përmirë-
son parametrat teknike të ngjitësit.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes 
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 

të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër, pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht 
të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e 
suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo 
lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përpa-
ra aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gjith-
sesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës të 
kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet të 
bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngjitëse 
të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë 
(është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë anti-
ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të jasht-
me sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev 
këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës 
edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të 
cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 pcs/paletë 3-5 kg/m2 Gri                                    
E Bardhë
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra I Bardhë/Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

- Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

- Pas ciklit të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

- Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

- Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 

PAKETIMI
DW Klebemortel 2.5 është e mbushur me 25 kg thase letre 
komponenti A dhe Bidon 6,50 kg.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW 3000
Ngjitës me bazë çimento, fleksibël për ngjitjen e pllakave qeramike, 
gres, porcelan, etj.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW 3000 është klasifikuar si C2TE S1 sipas EN 12004, baza C çimento, 
2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj rrëshkitshmërisë, 
E kohë e zgjatur e punimit. Sipas EN 12002 është klasifikuar S1 flek-
sibël.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për ambiente me lagështi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres dhe pllaka porcelani në sipërfaqe të 
vështira.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres, pllaka porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakaveve qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakaveve qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dys-
heme me ngrohje.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 3000 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe por-
celan, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndryshme 
të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, etj 
Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW 3000 
gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme si pllaka 
gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore kur bëhet përforcimi 
i tij me adetivin FLEXIT, adetiv që përmirëson parametrat teknike të 
ngjitësit.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes Suportet tradicionale me bazë çimento duhet 

të kenë një kohë maturimi të mjaftueshme prej (28 ditë në tempera-
turë 23oC dhe U.R 40% ). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të 
qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do 
të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër e pa lëndë të huaja të 
tilla si: bojra, vajra, verniqe, materiale anti-ngjitëse.Pastrimi bëhet në 
mënyrë mekanike ose manuale. Suvatë përpara aplikimit të produktit 
duhet të kenë një maturim të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Supor-
tet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit 
të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet produkti duhet 
të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përpa-
ra aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gjith-
sesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës të 
kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet të 
bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngjitëse 
të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë 
(është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë anti-
ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të jasht-
me sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev 
këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës 
edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të 
cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri                                    
E Bardhë
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes së ujit ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas ciklit të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjendjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 - Deformueshmëria ≥ 3.9 mm
 

PAKETIMI
DW 3000 është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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DW 3000 PLUS
Ngjitës me bazë çimento dy komponentësh shumë fleksibël për 
ngjitjen e pllakave qeramike, gres, porcelan, etj në sipërfaqe të vështi-
ra.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW 3000 PLUS është klasifikuar si C2TE S2 sipas EN 12004, baza C 
çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj rrëshkit-
shmërisë, E kohë e zgjatur e punimit.
Sipas EN 12002 klasifikohet si S2, fleksibilitet i lartë.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e qeramikave, gres dhe porcelanit në sipërfaqe të 
vështira.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres, pllakave të porcelani në sipërfaqe 
gipsi pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimine  pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dys-
heme ngrohje.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi sub-
strate jo të qëndrueshme.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi fasadave 
jo të qëndrueshme.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW 3000 PLUS përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, 
etj Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW 3000 
PLUS gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme si 
pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore për shkak të 
komponentit B, i cili përmirëson parametrat teknike të ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturimi 
të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% ). Supor-
tet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion të qëllimit 
të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër 
nga lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, materiale anti-ngjitëse. 
Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Suvatë përpara ap-
likimit të produktit duhet të kenë një maturim të paktën 1 javë për 1 cm 
trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm në funk-
sion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet 
produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniformë në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet 
që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën e drejtë të 
mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet të aplikohet 
me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përmasave të pllakës. 
Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të ushtrohet presion mbi 
të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësisht. Në kushte të veçanta 
si: temperaturat e larta apo erërat e forta, dielli apo substrate me një ab-
sorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativisht në performancën e produk-
tit madje mund të ulin në mënyrë të ndjeshme kohën e hapjes dhe të 
korrektimit, ndaj për të mënjanuar probleme të tilla rekomandohet që 
suporti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. 
Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje ngjitësit për të riak-
tivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin 
që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet 
një shtresë anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në amb-
jente të jashtme sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është 
me reliev, këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të 
pllakës edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) 
në të cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/

specifikime të 
tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2  E Bardhë

6.75  kg/bidon 60 cp/paletë --

1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma komponenti A Pluhur

Ngjyra komponenti A E Bardhë

Forma komponenti B Lëng

Ngjyra komponenti B E Bardhë

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 - Deformueshmëria ≥ 5 mm
 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur:

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg / m2)

4 mm 2.0 Kg / m2

6 mm 2.7 Kg / m2

8 mm 3.3 Kg / m2

10 mm 4,0 Kg / m2

 

PAKETIMI
DW 3000 PLUS është e mbushur në thasë letre 25 Kg komponenti A 
dhe Bidon 6,75 Kg komponenti B.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW URBAN 40
Ngjitës me bazë çimento, fleksibël për ngjitjen e pllakave qeramike, 
gres, porcelan, etj.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW URBAN 40 është klasifikuar si C2TE S2 sipas EN 12004, baza C 
çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj rrëshkit-
shmërisë, E kohë e zgjatur e punimit. Sipas EN 12002 klasifikohet me 
normën S2, shumë fleksibël.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për ambiente me lagështi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres dhe porcelanit, pllaka në sipërfaqe 
të vështira.
 - Për fiksimin në qeramikë, gres, pllaka porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e  pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dys-
heme me ngrohje.
 - I përshtatshëm për pishina.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW URBAN 40 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, 
etj Kjo është e përshtatshme për brenda dhe jashtë. DW URBAN 40 
gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme si pllaka 
gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore kur bëhet përforcimi 
I tij me adetivin FLEXIT, adetiv që përmirëson parametrat teknike të 
ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturimi 
të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% ). Supor-
tet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion të qëllimit 
të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër e 
pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, materiale anti-ngjitëse. 
Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Suvatë përpara ap-
likimit të produktit duhet të kenë një maturim të paktën 1 javë për 1 cm 
trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm në funk-
sion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet 
produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet 
që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën e drejtë të 
mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet të aplikohet 
me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përmasave të pllakës. 
Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të ushtrohet presion mbi 
të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësisht. Në kushte të veçanta 
si: temperaturat e larta apo erërat e forta, dielli apo substrate me një ab-
sorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativisht në performancën e produk-
tit madje mund të ulin në mënyrë të ndjeshme kohën e hapjes dhe të 
korrektimit, ndaj për të mënjanuar probleme të tilla rekomandohet që 
suporti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. 
Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riak-
tivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin 
që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet 
një shtresë anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në amb-
jente të jashtme sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është 
me reliev këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të 
pllakës edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) 
në të cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri                                    
E Bardhë
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KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 - Deformueshmëria ≥ 5mm
 

PAKETIMI
DW URBAN 40 është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

15 kg/thes 54 cp/paletë 1.5-2.5 Kg/m2 E Bardhë

DW URBANLIGHT 40
Ngjitës me bazë çimento i lehtësuar, fleksibël, për ngjitjen e pllakave 
qeramike, gres, porcelan, etj, me veti hapje të përmirësuar.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW URBANLIGHT 40 është klasifikuar si C2TE S2 P1 sipas EN 12004, 
baza C çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj 
rrëshkitshmërisë, E kohë e zgjatur e punimit. Sipas EN 12002 klasifi-
kohet si S2, shumë fleksibël. Sipas ISO 13007 klasifikohet si P1 ngjitës 
me forcë ngjitëse normale në sipërfaqe druri.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres dhe pllakave të porcelanit në sipër-
faqe të vështira.
 - Për fiksimin e qeramikës, gres, pllakave porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dys-
heme me ngrohje.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi sub-
strate jo të qëndrueshme.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi fasada 
jo të qëndrueshme.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW URBANLIGHT 40 përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres 
dhe porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të 
ndryshme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllakave 
të vjetra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. 
DW URBANLIGHT 40 gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqë të de-
formueshme si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore 
për shkak të parametrave teknike të ngjitësit.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes.
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturi-
mi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% ). 
Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion të 
qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë 
i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, materiale 
anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Suvatë 
përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të paktën 
1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qën-
drueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku 
do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet 
që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën e drejtë 
të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet të apliko-
het me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përmasave të 
pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të ushtrohet pre-
sion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotësisht. Në kushte 
të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, dielli apo substrate 
me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë negativisht në performancën 
e produktit madje mund të ulin në mënyrë të ndjeshme kohën e hapjes 
dhe të korrektimit, për të mënjanuar probleme të tilla rekomandohet që 
suporti të spërkatet me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet 
me astarin DW PRIMER. Gjithsesi në çdo rast është e rëndësishme që 
përpara shtrimit të pllakës të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. 
Në një rast të tillë duhet të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riak-
tivizuar forcën ngjitëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin 
që ka krijuar cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet 
një shtresë anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në amb-
jente të jashtme sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është 
me reliev këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të 
pllakës edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në 
të cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi të cilat mund të 
shkaktojnë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Dendësia 1200 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve tëngrirje - shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas kushteve normale ≥ 1,0 N/mm2

 - Disponueshmëria ≥ 5mm
 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 1.0 Kg/m2

6 mm 1.7 Kg/m2

8 mm 2.3 Kg/m2

10 mm 3,0 Kg/m2

 

PAKETIMI 
DW URBANLIGHT 40 është e mbushur në thasë letre 15 Kg. 

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

5 kg/kovë
25 kg/kovë

60 cp/paletë
27 cp/paletë 3-5 kg/m2 E Bardhë

-

DW 5000
Ngjitës thiksotropik, elastik, i gatshëm për përdorim, me bazë 
shpërndarjen ujore të estereve poliakrilike dhe shtesa të veçanta.

KARAKTERISTIKAT
Ngjitës thiksotropik, elastik, i gatshëm për përdorim, me bazë 
shpërndarjen ujore të estereve poliakrilike dhe shtesa të veçanta. Es-
htë rezistent ndaj lagështisë, acideve të holluara, sipërfaqeve alkalike 
(beton, suva), dhe nuk ndikon materialet e ndjeshme ndaj holluesve. 
Ka jetëgjatësi të madhe i hapur, të mjaftueshëm për shtresa sipër-
faqesh të mëdha, duke krijuar ngjitshmëri të shkëlqyer si në sipër-
faqe me llustër ashtu dhe në sipërfaqe të ashpra. Shfaq rezistencë të 
madhe fillestare dhe përfundimtare në ngjitje. Renditet në kategorinë 
D2TE sipas EN 12004.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW 5000 është i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave, rolove prej 
PVC të butë, barit të stadjumeve, LINOLEUM dhe moketesh në beton 
të parafabrikuar dhe jo, llaçra dyshemesh, mozaikë, dysheme MDF, 
kompensat detare ose dru, gjithashtu dhe në llamarinë të astarosur 
ose të galvanizuar. Eshtë perfekt për shtrimin e pllakave termoizol-
uese prej poliesteri të fryrë ose të petëzuar, panele poliuretani dhe 
tapë në muratura betoni, suvaje, tulla, porobeton, si në sipërfaqe të 
brendshme ashtu dhe në të jashtme. Eshtë i përshtatshëm për sh-
trim të izoluar pllakash qeramike në dru dhe prodhimet e tij. Ofrohet 
gjithashtu për montimin në mjedise ku vrehet qarkullim i theksuar, 
si në spitale dhe hotele, gjithashtu dhe në mjedise me vibracione, si 
anije, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 

jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Suportet duhet të jenë mekanikisht 
të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e 
suportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo 
lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Ngjitësi shtrohet vetëm në njënshtresë siç është, me spatul meta-
like të dhëmbëzuar, në gjerësi 3 - 5 mm, në sipërfaqe horizontale 
dhe vertikale. Në vazhdim krehim aq sipërfaqe sa nevojitet për të 
punuar në 30 - 40 minutat në vazhdim, analogjikisht me kushtet ko-
hore, duke shmangur kështu krijimin e cipës. Produktet të cilat do 
të bashkëngjiten vendosen me mundësinë e mikro-riparimeve, duke 
ushtruar tension të lehtë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në ambalazhim të mbyllur mirë, në mjedise të thata dhe me 
hije, lagështi të ulët, për të paktën 12 muaj nga data e prodhimit. 

PAKETIMI
Ambalazhuar në kova plastike 5 dhe 25 Kg.
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma – ngjyra Pastë e bardhë

Temperatura e zbatimit Nga +50C deri +350C

Termorezistenca Nga - 30C deri +600C

Koha e hapur e zbatimit Reth 40 minuta

Koha e mikro riparimit rreth 3,5 orë

Rëshkitja horizontale ≤ 0,5 mm

Rezistenca në shkëputje pas 7 ditësh 1,5 Ν/mm²

Pesha specifike 1,22 Kg/lt
 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

5 kg/qese
25 kg/thes

4 cp/kuti
54 cp/paletë

-
1.5 kg/m2 /mm Gri                                    

TË DHËNA TEKNIKE

Forma – Ngjyra Pluhur çimentor - Gri

Toksike / e ndezshme (sipas ΕΝ 88 / 379) Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë 1,47 ± 0,05 Kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të njomë 2,00 ± 0,05 Kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5lt ujë në 25 Kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +1000°C

Koha e jetës në enë 3 orë

Trashësia maksimale e zbatimit 2 cm

DW FIRE
Llaç zjarrdurues me bazë çimento, rezinash sintetike dhe adetivë spe-
cial për ambjente me temperaturë të lartë.

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për ambiente me temperaturë të lartë dhe me 
rezistencë të lartë mekanike, për mbushje me trashësi deri 20 mm 
shtresë, nuk tkurret dhe nuk krijon plasaritje. Ofron punueshmëri të 
lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj temperaturave dhe goditjeve. Për 
arsye të lidhjeve hidraulike, të polimereve të posaçme, të inerteve të 
përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që përmban, nuk çahet dhe nuk 
rrëshket në trashësi të mëdha.

FUSHA E APLIKIMIT
DW FIRE, aplikohet në të gjitha ato ambiente ku kerkohet rezistencë e 
lartë ndaj temperaturave, si për shëmbull furra, oxhaqe, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Tullat dhe sipërfaqja ku do bëhet aplikimi duhen të jenë të qën-
drueshme dhe rezistente mekanikisht.

APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 Kg pluhur në 
5,5 lt ujë dhe përziejmë me trapan me xhiro të ulëta ose betoniere 
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 3 orë dhe zbatohet ose me mis-
tri për muraturë ose për suva.

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistencë në përkulje në 28 ditë sipas ΕΝ 196 - 18,00 ± 1,00Ν 
/ mm² 

Rezistenca në shtypje sipas ΕΝ 
196 - 1 në:

• 48 orë 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 50,00 ± 1,00 Ν/mm²
 

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtrese
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW HOLZFIX
Ngjitës me bazë çimento dy komponentësh shumë fleksibël për 
ngjitjen e pllakave qeramike, gres, porcelan, etj në sipërfaqe të vështi-
ra.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW HOLZFIX është klasifikuar si C2S2 P1 sipas EN 12004, baza C çi-
mento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë. Sipas EN 12002 klasifiko-
het si S2, fleksibilitet i lartë. Sipas ISO 13007 klasifikohet si P1 ngjitës 
me forcë ngjitëse normale në sipërfaqe druri.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në sipërfaqe 
të vështira.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dys-
heme ngrohje.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi sub-
strate jo të qëndrueshme druri.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW HOLZFIX përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, 
etj Kjo është e përshtatshme për brenda dhe jashtë. DW HOLZFIX 
gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme si pllaka 
gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore për shkak të parame-
trat teknike të produktit.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturi-
mi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 230C dhe U.R 40%). 
Suportet C2 S1 duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funk-
sion të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet 
të jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, ma-
teriale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të pa-
ktën 1 javë për 1 cm trashësi. Sipërfaqja e suportit ku do të aplikohet 
produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përpara 
aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gjithse-
si në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës të 
kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet të 
bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngjitëse të 
tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë (është 
ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë anti-ngjitëse. 
Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të jashtme sidomos 
në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev këshillohet që 
ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës edhe në suport 
në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të cilat mund të pen-
etrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të shkaktojë më pas 
shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3.5 - 5 kg/m2 E Bardhë
Gri     

DW HOLZFIX
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 20 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 30 minuta

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjendjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

PAKETIMI
DW HOLZFIX është e mbushur në thasë letre 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.1 NGJITËSA PËR PLLAKA NË DYSHEME, MURE, FASADA DHE PISHINA

DW SELFWETTING
Ngjitës me bazë çimento me kohë punimi të zgjatur dhe kohë forcimi 
të shpejtë për ngjitjen e pllakave qeramike, gres, porcelan, etj

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW SELFWETTING është klasifikuar si C2FTE sipas EN 12004, baza 
C çimento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj 
rreshkitshmërisë, E kohë e zgjatur e punimit, F tharje finale e shpejtë.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në sipërfaqe 
të vështira.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani mbi pllaka ekzis-
tuese të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani mbi dysheme 
ngrohje.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW SELFWETTING përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres 
dhe porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të 
ndryshme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të 
vjetra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 230C dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-

riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm 
në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të 
aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniformë në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përpa-
ra aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gjith-
sesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës të 
kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet të 
bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngjitëse 
të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë 
(është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë anti-
ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të jasht-
me sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev 
këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës 
edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të 
cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 1 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytje në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas cikleve ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas veprimit të nxehtësisë ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas kushteve normale ≥ 1,0 N/mm2

 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës  (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

PAKETIMI
DW SELFWETTING është e mbushur në thasë letre 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.2 NGJITËS PËR MERMER

DW MARMOFLEX
Ngjitës me bazë çimento fleksibël për ngjitjen e pllakave të mermerit 
dhe granitit.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW Marmoflex është klasifikuar si C2TE sipas EN 12004, baza C çim-
ento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj rrëshkits-
hmërisë, E Kohë e zgjatur e punimit.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thata dhe me lagështi.
 - Përmirësim i parametrave të punës.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në sipërfaqe 
të vështira.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani në sipërfaqe gipsi 
pasi është trajtuar me PRIMER.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelan mbi pllaka ekzistue-
se të vjetra.
 - Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, pllaka porcelani mbi dyshe-
me me ngrohje.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW Marmoflex përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra, 
etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW Mar-
moflex gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të deformueshme 
si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore për shkak të 
komponentit B, e cila përmirëson parametrat teknike të ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë matu-
rimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 

të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm 
në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të 
aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe përm-
asave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotës-
isht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përp-
ara aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gji-
thsesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës 
të kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet 
të bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngji-
tëse të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar 
cipë (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë 
anti-ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të ja-
shtme sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev 
këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës 
edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të 
cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5kg/m2 E Bardhë

www.dast.eu
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346  ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas ciklit të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 

KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi I mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

PAKETIMI
DW Marmoflex është e mbushur në thasë letre prej 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.3 NGJITËS PËR PLLAKAT E TERRAKOTËS DHE GURIT

DW GRANDFIX
Ngjitës me bazë çimento fleksibël për ngjitjen e pllakave të gurëve 
natyral.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
DW GRANDFIX është klasifikuar si C2TE sipas EN 12004, baza C çi-
mento, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistenca ndaj rrëshkit-
shmërisë, E kohe e zgjatur e punimit.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Për zonat e thatë dhe me lagështi.
 - Punueshmëri e mirë.
 - Për fiksimin e pllakave të gurëve natural në dysheme dhe fasada.

FUSHA E PËRDORIMIT
DW GRANDFIX përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe 
porcelani, pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndry-
shme të tilla si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjet-
ra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për brenda dhe jashtë. DW 
GRANDFIX PLUS gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe të defor-
mueshme si pllaka gipsi, druri, apo dysheme me ngrohje qendrore 
nëse përforcohet me adetivin Flexit, adetiv që përmirëson parame-
trat teknike të ngjitës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë ma-
turimi të mjaftueshme prej (28 ditë në temperaturë 23oC dhe U.R 40% 
). Suportet duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme në funksion 
të qëllimit të përdorimit. Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të 
jetë i pastër e pa lëndë të huaja të tilla si: bojra, vajra, verniqe, mate-
riale anti-ngjitëse. Pastrimi bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. 
Suvatë përpara aplikimit të produktit duhet të kenë një maturim të 
paktën 1 javë. Suportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm 
në funksion të qëllimit të përdorimit. Sipërfaqja e suportit ku do të 
aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj lënde e huaj.

APLIKIMI
Për një aplikim sa më të mirë të produktit si dhe për të përftuar një 
shpërndarje të mirë dhe uniforme në të gjithë sipërfaqen, rekoman-
dohet që fillimisht shtrimi i produktit mbi suport të bëhet me pjesën 
e drejtë të mallës, e më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Produkti duhet 
të aplikohet me një mallë të përshtatshme në varësi të tipit dhe për-
masave të pllakës. Rekomandohet që mbas vendosjes së pllakës, të 
ushtrohet presion mbi të në mënyrë që pjesa e pasme të laget plotë-
sisht. Në kushte të veçanta si: temperaturat e larta apo erërat e forta, 
dielli apo substrate me një absorbim të lartë të ujit që ndikojnë nega-
tivisht në performancën e produktit madje mund të ulin në mënyrë të 
ndjeshme kohën e hapjes dhe të korrektimit, ndaj për të mënjanuar 
probleme të tilla rekomandohet që suporti të spërkatet me ujë përpa-
ra aplikimit të ngjitësit ose të trajtohet me astarin DW PRIMER. Gjith-
sesi në çdo rast është e rëndësishme që përpara shtrimit të pllakës të 
kontrollohet nëse ngjitësi ka formuar cipë. Në një rast të tillë duhet të 
bëhet një rishpërndarje e ngjitësit për të riaktivizuar forcën ngjitëse 
të tij. Duhet shmangur derdhja e ujit mbi ngjitësin që ka krijuar cipë 
(është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë formohet një shtresë anti-
ngjitëse. Në rastin e veshjeve dhe dyshemeve në ambjente të jasht-
me sidomos në rastet kur pjesa e pasme e pllakave është me reliev 
këshillohet që ngjitësi të përhapet edhe në pjesën e pasme të pllakës 
edhe në suport në mënyrë që të mos krijohen zgavra (kavitete) në të 
cilat mund të penetrojë uji apo të formohet lagështi e cila mund të 
shkaktojë më pas shqitjen ose edhe thyerjen e pllakave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5kg/m2 Gri
 E Bardhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë/Gri

Dendësia 1550 gr/L

Jetëgjatësia e llaçit 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Koha e hapjes EN 1346 ≥ 30 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 45 minuta

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm

Forca e ngjitjes

 - Pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N/mm2

 - Pas ciklit të ngrirje shkrirjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas ngrohjes ≥ 1,0 N/mm2

 - Pas gjëndjes normale ≥ 1,0 N/mm2

 
KONSUMI

Kjo varet nga malla e përdorur

Dhëmbi i mallës (mm)  Konsumi (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

PAKETIMI
DW GRANDFIX është e mbushur në thasë letre 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, 
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe acarit.

0800-1000
 Technical Support
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1.4 NGJITËS PËR TULLA XHAMI

DW VETROSYSTEM
Ngjitës për realizimin e ngjitjes dhe mbushjen e fugave në muret me 
tulla xhami.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE.
• DW VetroSystem është një material me bazë çimentoje, 
   rëre me granulometri të seleksionuar, rezinash sintetike 
   dhe adetivësh.
• Krijon një ngjitje shumë të mirë dhe të qëndrueshme në 
   kohë.

TË DHËNA TEKNIKE (NË 230C DHE 50% U.R)

Forma Pluhur
Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal 
në vend të thatë

Djegshmëria  I padjegshëm

Raporti i përzierjes 6 - 6.5 litra ujë për 25 Kg DW 
VETROSYSTEM

Kohëzgjatja e përzierjes 3 - 4 orë
Masa volumore e përzierjes 1.7 gr/cm3

pH i përzierjes  12
Temperatura e aplikimit +50C deri në +350C
Koha e hapjes ≥ 35 min

Arritja e fortësisë finale pas 14 ditësh
 

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE 
Rezistenca në shtypje 13 N/mm2

Rezistenca në përkulje                 6.5 N/mm2

Rezistenca ndaj lagështisë                           e mirë

FUSHA E PËRDORIMIT
Përdoret për ngjitjen e tullave të xhamit në mur vertikal 
në ambjente të brendshme dhe të jashtme.

MONTIMI I TULLAVE TË XHAMIT
Për aplikimin e DW VETROSYSTEM në ngjitjen e tullave të xhamit 
përdoret mallë metalike ose mistri. Materiali shpërndahet në të dy 
sipërfaqet që do të ngjitet në mënyrë që të sigurohet një ngjitje sa 
më e mirë. Është e nevojshme që tullat e xhamit gjatë montimit të 
ngjeshen në mënyrë që të dalë ngjitësi i tepërt. Pasi largohet me 
mallë teprica e ngjitësit, fuga duhet të uniformizohet nëpërmjet një 
sfungjeri të lagur. Në përfundim pastrohet me anë të një bezeje të 
pastër dhe të thatë.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5kg/m2 E  Bardhë

www.dast.eu

DW VETROSYSTEM  
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1.5 NGJITËS EPOKSID

DW EPOXY 7000 
Ngjitës pllakash dy komponentësh me bazë rezine epokside.

PËRSHKRIMI
DW EPOXY 7000 është ngjitës pllakash dy komponentësh i cili nuk 
përmban solvent. Karakterizohet nga rezistenca të larta në ngjeshje, 
përkulje si dhe forcë ngjitëse. DW EPOXY 7000  është rezistent ndaj 
disa acideve, alkaleve, agjentëve gërryes për beton, agjentëve të 
pastrimit, ujit të detit dhe ujit të kripur. Sipas standardit EN 12004 
klasifikohet si R2T ngjitës pë pllaka, forcë ngjitëse e përmirësuar dhe 
pa rrëshqitshmëri vertikale. Produkti karakterizohet nga punueshmëri 
e shkëlqyer dhe mjetët e punës pastrohen lehtësisht me ujë para se 
të forcohet.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW EPOXY 7000 aplikohet në ato ambiente ku kërkohet forcë e lartë 
ndaj ngarkesave mekanike dhe rezistencë ndaj agjentëve kimike. 
Produkti përdoret për ngjitjen e pllakave për ambiente industriale. 
Përdoret për vendosjen e pllakave në mur si edhe për mbushjen e 
fugave në mur në ambiente industriale si fabrika birre, qumështore, 
laboratore, thertore dhe në sektorë të tjerë ushqimorë ose të 
industrisë kimike, si dhe në pishina, kuzhina etj. Është i përshtatshëm  
për vendosjen e pllakave në sipërfaqe të ndryshme, si beton, llaç, 
metal, dru etj. Gjithashtu mund të përdoret për të mbushur fuga deri 
në gjerësi 6mm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, e qëndrueshme, pak e 
ashpër dhe pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhur, 
vajra etj. Nëse është e nevojshme, sipërfaqja duhet të parapërgatitet 
me larje, ashpërsim, etj. Dhe në raste të mureve, fërkohet me një 
furçë teli apo një paisje tjetër të ngjashme.

2. Përgatitja e produktit
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur në 
dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshën. 

E gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. 
Përzierja e dy  komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, 
duke përdorur një mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime / min). 
Është e rëndësishme që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet 
mirë pranë anëve dhe në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një 
shpërndarje uniformë e forcuesit. 

3. Proçedura e aplikimit 
Ngjitja e pllakave 
Produkti duhet të aplikohet duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar 
në mënyrë që të bëhet një shpërndarje uniformë në të gjithë 
sipërfaqen. Pllakat vendosen mbi materialin e hapur duke i shtypur 
dhe duke i lëvizur deri sa të jenë një pozicionin e dëshiruar. 
Mbushja e fugave 
Fugat duhet të jenë të pastra dhe të thata në mënyrë që të bëhet 
aplikimi i produktit me anën e një mallë gome në drejtim diagonal 
me drejtimin e fugës në mënyrë që të bëhet mbushja e plotë dhe 
të largohet materiali i tepërt. Pasi DW EPOXY 7000 është tharë 
mjaftueshëm, sasia e mbetur mbi pllaka hiqet duke përdorur një 
sfungjer të butë të lagur. Më pas bëhet pastrimi final me anën e një 
sfungjeri të pastër. Përdorimi i ujit të vakët e bën pastrimin më të 
lehtë. Për pastrimin më të mirë 10% solvent mund të shtohet në ujin 
që do përdoret për pastrim.

PAKETIMI 
DW EPOXY 7000 është i disponueshëm në paketim 5 Kg dhe 10 
Kg në proporcion me përzierjen e paracaktuar në peshë. Kova e 
komponentit B është e ndërfutur në enën e komponentit A. 

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA 
24 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal 
të mbyllur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ekspozimi i 
drejtpërdrejtë ndaj diellit. Temperatura e magazinimit rekomandohet 
ndërmjet +5°C dhe +35°C.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/A&B

10 kg/A&B
60 cp/paletë
36 cp/paletë 1.5 kg/m2/ mm E Bardhë

www.dast.eu

DW 7000 EPOXY
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TË DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)

Baza Rezinë epokside  dy - 
komponentëshe

Ngjyra  E Bardhë
Viskoziteti 80,000 mPa.s
Raporti i përzierjes 4:1 Në peshë
Dendësia 1,73 Kg/lit
Jetëgjatësia Afërsisht 60 min në 23oC
Pastrimi në 45 min në 23oC
Kalueshmëria pas 16 h në 23oC
Temperatura minimale për 
forcim +10oC

Forcim i pjesshëm pas 48 h në 23oC

Forcim i plotë pas 7 ditësh në + 23oC

Rezistenca në ngjeshje 62,8 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Forca në përkulje > 35 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Forca në rrëshqitje (7 ditësh) > 5,6 Ν/mm2

Forca në rrëshqitje pas zhytjes 
në ujë > 5,1 Ν/mm2

Forca në rrëshqitje pas nxehtësisë > 4,5 Ν/mm2

Rrëshkitshmëria ≤ 0,5 mm
Të gjitha matjet janë kryer sipas 
EN 12004.

PASTRIMI I MJETËVE Mjetët duhet të pastrohen me 
ujë pas çdo ndërprerje të punës.

0800-1000
 Technical Support

VËREJTJE
• Në temperatura të ulëta materiali humbet në punueshmëri dhe 
koha e reaksionit zgjatet. Në anën tjetër, temperaturat e larta e 
zvogëlojnë kohën e punueshmërisë. Temperatura ideale e aplikimit 
është midis +15°C dhe +25°C, në mënyrë që produkti të ketë kohën e 
punueshmërisë më optimale.
• DW EPOXY 7000 është plotësisht i sigurtë për shëndetin.
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1.5 NGJITËS EPOKSID

DW 7100 EPOFAST
Ngjitës pllakash dy – komponentësh me bazë rezine epokside me kohë 
tharje të shpejtë.

PËRSHKRIMI
DW 7100 EPOFAST është ngjitës pllakash 2 komponentësh i cili nuk 
përmban solvent. Karakterizohet nga rezistenca të larta në ngjeshje, 
përkulje si dhe forcë ngjitëse. DW 7100 EPOFAST është rezistent ndaj disa 
acideve, alkaleve, agjentëve gërryes për beton, agjentëve të pastrimit, 
ujit të detit dhe ujit të kripur. Sipas standardit EN 12004 klasifikohet si 
R2FT, ngjitës për pllaka me forcë ngjitëse e përmirësuar, kohë tharje 
të shpejtë dhe pa rrëshkitshmëri vertikale. Produkti karakterizohet nga 
punueshmëri e shkëlqyer dhe mjetët e punës pastrohen lehtësisht me 
ujë para se të forcohet.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW 7100 EPOFAST aplikohet në ato ambiente ku kërkohet forcë e lartë 
ndaj ngarkesave mekanike dhe rezistencë ndaj agjentëve kimike. Produkti 
përdoret për ngjitjen e pllakave për ambiente industrial. Përdoret për 
vendosjen e pllakave në mur si edhe për mbushjen e fugave në mure të 
ambiente industriale si fabrika birre, qumështore, laboratore, thertoreve 
dhe në sektorë të tjerë ushqimorë ose të industrisë kimike si dhe në 
pishina, kuzhina etj. Është i përshtatshëm për vendosjen e pllakave në 
sipërfaqe të ndryshme si beton, llaç, metal, dru etj. Gjithashtu mund të 
përdoret për të mbushur fuga deri në gjerësinë 6mm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, e qëndrueshme, pak e ashpër 
dhe pa materiale që parandalojnë lidhjen të tilla si pluhur, vajra etj. 
Nëse është e nevojshme, sipërfaqja duhet të parapërgatitet me larje, 
ashpërsim, etj. Dhe në raste të mureve, fërkohet me një furçë teli apo 
një paisje tjetër e ngjashme.

2. Përgatitja e produktit
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur në dy 
kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe. E gjithë 

sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. Përzierja e 2 
komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një 
mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime / min). Është e rëndësishme 
që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë anëve dhe 
në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje uniformë e 
forcuesit.

3. Proçedura e aplikimit
Ngjitja e pllakave
Produkti duhet të aplikohet duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar në 
mënyrë që të bëhet një shpërndarje uniforme në të gjithë sipërfaqen. 
Pllakat vendosen mbi materialin e hapur duke i shtypur dhe duke i levizur 
deri sa të jenë një pozicionin e dëshiruar.

Mbushja e fugave
Fugat duhet të jenë të pastra dhe të thata në mënyrë që të bëhet aplikimi 
i produktit me anën e një mallë gome në drejtim diagonal me drejtimin 
e fugës në mënyrë që të bëhet mbushja e plotë dhe të largohet materiali 
i tepërt. Sasia e mbetur mbi pllaka e produktit largohet gjatë larjes duke 
përdorur një sfungjer të fortë dhe të njomë. Pasi DW 7100 EPOFAST 
është tharë mjaftueshëm sasia e mbetur mbi pllaka hiqet duke përdorur 
një sfungjer të butë të lagur. Më pas bëhet pastrimi final me anën e një 
sfungjeri të pastër. Përdorimi i ujit të vakët e bën pastrimin më të lehtë. 
Për pastrimin më të mirë 10% solvent mund të shtohet në ujin që do 
përdoret për pastrim.

PAKETIMI
DW 7100 EPOFAST është i disponueshëm në paketim 1 Kg dhe 15 Kg 
në proporcion përzierjen paracaktuar ne peshë. Kova e komponentit B 
është e ndërfutur në enën e komponentit A. 

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal 
të mbyllur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ekspozimit të 
drejtpërdrejtë ndaj diellit. Temperatura e magazinimit rekomandohet 
ndërmjet +5°C dhe +35°C.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

1 kg/A&B
15 kg/A&B

12 cp/kuti
60 cp/paletë 1.5 kg/m2/mm E Bardhë

www.dast.eu
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TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside dy - kompo-
nentëshe

Ngjyra E Bardhë
Viskoziteti 1,000,000 mPa.s
Raporti përzierjes 1:1 Në peshë
Dendësia 1,73 Kg/lit në 23oC
Jetëgjatësia Afërsisht 30 min në 23oC
Pastrimi Në 30 min në 23oC
Mund të ecet pas 6 h në 23oC
Temperatura minimale për 
forcim +10oC

Forcim i pjesshëm pas 2 h në 23oC
Forcim i plotë pas 6 orësh në + 23oC
Rezistenca në ngjeshje 65 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Forca në përkuljes > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Forca në rrëshqitjes ( pas 7 ditësh ) > 6 Ν/mm2

Forca në rrëshqitjes pas zhytjes 
në ujë > 6 Ν/mm2

Forca në rrëshqitjes pas 
nxehtësisë > 6 Ν mm2

Rrëshkitshmëria  ≤ 0,5 mm
Të gjitha matjet janë kryer sipas 
EN 12004.

Pastrimi i mjetëve Mjetët duhet të pastrohen me ujë 
pas çdo ndërprerje të punës.

VËREJTJE
• Në temperatura të ulëta materiali humbet në punueshmëri dhe koha e 
reaksionit zgjatet. Në anën tjetër, temperaturat e larta e zvogëlojnë kohën 
e punueshmërisë. Temperatura ideale e aplikimit është midis +15°C dhe 
+25°C, në mënyrë që produkti të ketë kohën e punueshmërisë më optimale.
• DW 7100 EPOFAST është plotësisht i sigurtë për shëndetin pas forcimit.

0800-1000
 Technical Support
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1.5 NGJITËS EPOKSID

Njësia matëse copë / paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 Kg / A&B

10 Kg / A&B 10 kova /paletë
60 kova /paletë 1.5 kg/m2/ mm Gri

DW 9000 EPO – UNI
Ngjitës universal me bazë epokside.

PËRSHKRIMI
DW 9000 Epo - Uni është ngjitës 2 - komponentësh i cili nuk përmban 
solvent. Karakterizohet nga rezistenca të larta në ngjeshje, përkulje 
si dhe forcë ngjitëse. DW 9000 Epo - Uni është rezistent ndaj disa 
acideve, alkaleve, agjentë gërryes për beton, agjentë pastrimi, uji 
detit dhe ujë të kripur. Produkti karakterizohet nga punueshmeri e 
shkëlqyer dhe mjetët e punës pastrohen lehtësisht me ujë para se të 
forcohet.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW 9000 Epo - Uni aplikohet në ato ambiente ku kërkohet forcë e 
lartë ndaj ngarkesave mekanike dhe rezistencë ndaj agjentëve kimike. 
Produkti përdoret për ngjitjen e materialeve të ndërtimit në ambiente
industrial. 
DW 9000 Epo - Uni shërben per ngjitjen e membranave TPE në fugat e 
dilatimit duke i rezistuar presioneve negative dhe pozitive.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, e qëndrueshme, pak e ash-
për dhe pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhur, vajra 
etj. Nëse është e nevojshme, sipërfaqja duhet të parapërgatitet me 
larje, ashpërsim, etj, dhe në raste të mureve, fërkohet me një furçë 
teli apo një paisje tjetër e ngjashme.

2. Përgatitja e produktit
Komponentit A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur në 
dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe. E 
gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponent A. Përzierja 
e 2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur 
një mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime / min). Është e rëndë-
sishme që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë 
anëve dhe në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje 
uniforme e forcuesit.

3. PROÇEDURA E APLIKIMIT
Ngjitja
Produkti duhet të aplikohet duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar 
ose një spatul në mënyrë që të bëhet një shpërndarje uniforme në të 
gjithë sipërfaqen. Materiali qe do ngjitet vendoset mbi materialin e 
hapur duke i shtypur dhe duke i levizur deri sa të jenë një pozicionin 
e dëshiruar.

IZOLIMI I FUGAVE TË DILATIMIT
Fugat duhet të jenë të pastra dhe të thata në mënyrë që të bëhet 
aplikimi i produktit me anën e një spatule metalike në trashësi 1 mm 
në drejtim me drejtimin e fugës. Para se të bëhet aplikimi i produktit, 
2 cm nga këndi i fugës mbulohet në të dyja anët me ngjitës letre. 
Mbas aplikimit te produktit ngjitëset hiqen. Mbas kësaj vendoset 
membrana TPE duke i kaluar me një spatul në mënyre që të mos kemi 
krijimin e bulzave të ajrit. Mbas kësaj në midis membranës TPE ven-
doset ngjitësi i letrës me gjerësi 5 cm dhe mbi këtë aplikohet 1.5 mm 
DW 9000 Epo - Uni.

KONSUMI
Si ngjitës pllakash: Rreth. 0.8 - 1 Kg/m2

PAKETIMI
DW 9000 Epo - Uni është i disponueshëm në paketim 10 Kg në propor-
cion përzierje të paracaktuar në peshë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal 
të mbyllur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ekspozimit të 
drejtpërdrejtë në diellit. Temperatura e magazinimit rekomandohet 
ndërmjet +5°C dhe +35°C.

www.dast.eu
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TË DHËNA TEKNIKE
Baza Rezinë epokside 2 - komponente
Ngjyra Gri

Viskoziteti 1,000,000 mPa.s (Spindle F; rpm 
2.5)

Raporti përzierjes 1:1 në peshë
Dendësia 1,75 Kg/lit në 23oC
Jetëgjatësia Afërsisht 60 min në 23oC
Pastrimi Në 45 min në 230 C
Temperatura minimale për 
forcim +10oC

Forcim I pjesshëm pas 48 h në 23oC
Forcim i plotë pas 7 ditë në + 23oC

Rezistenca në ngjeshje 70 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Forca në përkulje  > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

0800-1000
 Technical Support
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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW CONEXION 55
Ngjitës me bazë çimento për ngjitjen e paneleve termoizoluese ESP.

KARAKTERISTIKAT
 - Ngjitshmëri e lartë në substrate minerale dhe panelet EPS
 - Punueshmëri shumë e mirë
 - Rezistente ndaj kushteve atmosferike

FUSHA E PËRDORIMIT
DW CONEXION 55 është ngjitës me bazë çimento për ngjitjen e pan-
eleve EPS në DAST ETICS (sistemet e jashtme termoizoluese). DW 
CONEXION 55 përdoret për të ngjitur panelet termoizoluese EPS në 
objekte të reja, si edhe në ndërtesat ekzistuese që do rinovojnë fasa-
dat me sistem termoizolues.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
DW CONEXION 55 ka ngjitshmëri shumë të mirë ne sipërfaqe të tilla si
mur, suva dhe sipërfaqe me bazë çimento të cilat duhet të jenë të lira
nga yndyrnat, bitumet, pluhurat dhe substancave të tjera qe ulin 
forcën ngjitëse. Ngjitshmëria në llaçe ekzistuese dhe veshjet e bojës 
duhet të kontrollohet para fillimit të aplikimit. Në rast të kontaminim-
it mikrobiologjik me kërpudha, myshk ose algave, sipërfaqja e fasadës 
duhet të pastrohet me furçe metalike dhe, më pas të trajtohet me 
solucion kundra këtyre mikrobeve. Muret e vjetra të suvatuara, llaçrat 
e forta dhe sipërfaqet e bojës duhet të zmerilohen, pastaj lahen me 
ujë me presion
dhe të lihen deri sa të thahen plotësisht. Sipërfaqet me thithje te lartë 
të ujit, si p.sh. muret e bërë nga blloqe betoni të ajruara ose blloqe 
silikat duhet të trajtohen me astarin BETON CONTACT dhe të lihen për 
tharje për të paktën 4 orë.

APLIKIMI
DW CONEXION 55 duhet derdhur në sasinë e matur të ujit të ftohtë
dhe të pastër dhe trazuar me anë të një mikseri derisa një masë
homogjene të përftohet. Llaç i gatshëm duhet të aplikohet me një 
mistri përgjatë skajeve të panelit dhe një rrip prej 3 ÷ 4 cm të gjerë 
dhe me gjatësi prej përafërsisht 8 cm në disa pjesë të panelit. Pastaj 
menjëherë, paneli EPS duhet të fiksohet në mur me disa goditje të 
vogla. Llaçi i aplikuar siç duhet kur montohet, duhet të mbulojë mini-
mumi 40% të sipërfaqes së panelit. Në rast të sipërfaqeve të suvatu-
ara mund të aplikohet me anë të një malle të dhëmbëzuar me dhëm-
bë 10 - 12 mm. Panelet duhet të jenë të fiksuar fort njëri me tjetrin në 
mënyrë “muri tulle”. Kur panelet EPS janë montuar pas përafërsisht 
3 ditësh, çdo pabarazi në nivelimet e paneleve eleminohet me letër 
gërryese, dhe me pas duhet të përforcohet edhe me upa plastike ose 
mekanike. Numri i upave duhet të jetë minimumi 4 copë për m2.

KONSUMI
Konsumi i përafërt:
Fiksimin e paneleve EPS: përafërsisht. 4.0 Kg/m2

Shtresa rrafshuese: përafërsisht. 3.0 Kg/m2

PAKETIMI
DW CONEXION 55 është i mbushur në thasë letre 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal,
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe ngricave.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri
E Bardhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra Gri/E Bardhë

Dendësia pjesa më e madhe e mate-
rialit të thatë

1350 Gr/L

Kërkesa e ujit 24-25%

Dendësia pjesa më e madhe e llaçit 
të freskët 1550 Gr/L

Jetëgjatesia e llaçit të 
përgatitur 4 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC

Koha e punimit EN 1346 ≥ 20 minuta

Koha korrigjimit ≥ 30 minuta

Forca ngjitëse

- Pas gjëndjes normale ≥ 0,5 N/mm2

0800-1000
 Technical Support
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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW CONEXION 77 
Ngjitës në formë pluhuri i përforcuar me fibra për realizimin e siste-
meve termoizoluese ETICS.

DW CONEXION 77 shërben për ngjitjen e të gjithë tipeve të paneleve 
që përdoren zakonisht për realizimin e sistemeve termoizolues ka-
potë, si panele polisteroli, poliuretani, grafiti, fibra minerale në mure 
tulle, betoni ose llaçi me bazë çimento. DW CONEXION77 është ma-
terial i parapërgatitur me ngjyrë Gri, me bazë çimento Portland me 
cilësi të lartë, rërë guri karbonatik me granulomentri të seleksionuar, 
rezina sintetike dhe adetivë specialë, të cilët përmirësojnë punue-
shmërinë, ngjitshmërinë në sipërfaqe të vështira dhe rrisin hidrofobi-
citetin e llaçit të forcuar ndaj shirave.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES
Suportet duhet të jenë kompaktë, të stazhionuar e të qëndrueshëm, 
pa vajra të çara, bojëra apo pjesë të shkëputshme. Duhet verifikuar 
që tullat të jenë të ngjitura mirë dhe të mos kenë pjesë që mund të 
shkëputen. Në qoftë se ka, hiqini këto pjesë dhe bëni meremetimin e 
sipërfaqes me llaç. Faqet e mureve të veshura me fino duhen kruajtur 
për të verifikuar nëse sipërfaqja poshtë saj mund të jetë e lyer me 
bojëra të vjetra të pangjitura mirë ose pjesë të shkëputshme. Sipërf-
aqet e pluhurosura duhen trajtuar me astar TECNOFIX LIQUID. Të 
çarat sipërfaqësore mund të stukohen me DW CONEXION 77, ndërsa 
të çarat e thella strukturale duhen trajtuar në mënyrë të tillë që të 
eleminohen shkaqet dhe të mos përsëriten. Në qoftë se sipërfaqja 
nuk është shumë e rrafshët apo e drejtë, duhet rrafshuar ose drejtuar 
duke përdorur TECNOFIX.

NGJITJA
Para se të fillohet ngjitja e paneleve, në mënyrë që të kemi një ven-
dosje sa më të rregullt, është e nevojshme që të fiksohen profile me-
talikë si mbajtës të niveluar. Për aplikime në sipërfaqe të parregullta, 
si në mur tulle të pasuvatuar, ngjitësi aplikohet me mistri duke e ven-
dosur në formë shiriti në skaj të kontureve anësore të panelit dhe 
disa pika në qendër të tij (ose duke formuar një X në qendër të pane-
lit) me spesorë të tillë në mënyrë që të kompensohen disnivelet. Për 
aplikime në sipërfaqe të rrafshëta është e këshillueshme që ngjitësi të 
hapet në të gjithë sipërfaqen e panelit nëpërmjet një malle të dhëmb-
ëzuar (nga 8 deri 10 mm). Të kihet kujdes që sipërfaqja e mbuluar nga 
ngjitësi të jetë të paktën 40% e sipërfaqes totale të panelit. Panelet 
duhen vendosur në mënyrë horizontale duke nisur nga poshtë-lart. 
Të bëhet kujdes në bashkimet e paneleve në mënyrë që të mos lihen 
hapësira boshe ose disnivele. Proçedohet më pas me fiksimin meka-
nik me upa (për panele të zakonshëm 50 x 100 cm rekomandohen 8 
pika ngjitjeje për metër katror).

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2 Gri 
E Bardhë
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Pamja Pluhur

Ngjyra Gri/E Bardhë

Granulometria ≤ 0.7 mm 

Ujë për përzierjen 26%(± 1%)

pH i përzierjes >12

Kohëzgjatja e përzierjes 4 orë 

Temperatura e aplikimit 5oC deri në 35oC

Konsumi për mm spesor 1.4 kg/m2

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në 
mjedis të thatë.

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE 

Rezistenca ndaj lagështirës  e mirë 

Deformueshmëria I padeformueshëm

Forca ngjitëse në beton                                  ≥  2,0 N/mm2

Forca ngjitëse pas veprimit të të nxehtit ≥ 1,0 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë                   ≥  1,0 N/mm2

Rezistenca në shtypje ≥  9,0 N/mm2

Fleksibiliteti ≤ 2.5 mm

Rezistenca në përkulje ≥   4,0 N/mm2

Të dhënat janë në kushte temperature (23 ±20C) dhe (50 ±5)% lagështi 
relative. 
Temperaturat më të ulëta zgjasin kohën e maturimit dhe fortësimit. 

0800-1000
 Technical Support
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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW CONEXION 99
Ngjitës dhe rrafshues në formë pluhuri i përforcuar me fibra për reali-
zimin e sistemeve termoizoluese ETICS.

DW CONEXION 99 shërben për ngjitjen dhe më pas rrafshimin e të 
gjithë tipeve të paneleve që përdoren zakonisht për realizimin e sis-
temeve termoizoluese kapotë, si panele polisteroli, poliuretani, lesh 
guri, lesh xhami, grafiti, fibra minerale në mure tulle, betoni ose llaçi 
me bazë çimento. DW CONEXION 99 është material i parapërgatitur 
me ngjyrë Gri ose te bardhë, me bazë çimento Portland me cilësi të 
lartë, rërë guri karbonatik me granulometri të seleksionuar, rezina 
sintetike dhe adetivë special, të cilët përmirësojnë punueshmërinë, 
ngjitshmërinë në sipërfaqe të vështira, rrisin hidrofobicitetin e llaçit 
të forcuar ndaj shirave. DW CONEXION 99 është ideal si për fasada 
të jashtme, ashtu edhe për ambiente të brendshme. Rrafshimi i pan-
eleve duhet të bëhet në dy duar duke i kombinuar këto me vendosjen 
e rrjetës prej fibrash xhami rezistente ndaj alkalive.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES
Suportet duhet të jenë kompaktë, të stazhionuar e të qëndrueshëm, 
pa vajra, pa të çara, bojëra, apo pjesë të shkëputshme. Duhet verifi-
kuar që tullat të jenë të ngjitura mirë dhe të mos kenë pjesë që mund 
të shkëputen. Në qoftë se ka, hiqini këto pjesë dhe bëni meremetimin 
e sipërfaqes me llaç. Faqet e mureve të veshura me fino duhen kruaj-
tur për të verifikuar nëse sipërfaqja poshtë saj mund të jetë e lyer me 
bojëra të vjetra të pangjitura mirë ose pjesë të shkëputshme. Sipër-
faqet e pluhurosura duhen trajtuar me PRIMER TECNOFIX. Të çarat 
sipërfaqsore mund të stukohen me DW CONEXION 99, ndërsa të çarat 
e thella strukturale duhen trajtuar në mënyrë të tillë që të elemino-
hen shkaqet dhe të mos përsëriten.

NGJITJA
Para se të fillohet ngjitja e paneleve, në mënyrë që të kemi një ven-
dosje sa më të rregullt, paraprakisht është e nevojshme që të fikso-
hen profile metalikë mbajtës të niveluar. Për aplikime në sipërfaqe të 

parregullta, si në mur tulle të pasuvatuar, ngjitësi aplikohet me mistri 
duke e vendosur në formë shiriti për skaj kontureve anësore të panelit 
dhe disa pika në qendër të tij (ose duke formuar një X në qendër të 
panelit) me spesorë të tillë në mënyrë që të kompensohen disnive-
let. Për aplikime në sipërfaqe të rrafshëta është e këshillueshme që 
ngjitësi të hapet në të gjithë sipërfaqen e panelit nëpërmjet një malle 
të dhëmbëzuar (nga 8 deri 10 mm). Të jetë nën kujdes që sipërfaqja 
e mbuluar nga ngjitësi të jetë të paktën 40% të sipërfaqes totale të 
panelit. Panelet duhen vendosur në mënyrë horizontale duke nisur 
nga poshtë-lart. Të bëhet kujdes në bashkimet e paneleve në mënyrë 
që të mos lihen hapësira boshe ose disnivele. Proçedohet më pas 
me fiksimin mekanik me upa (për panele të zakonshëm 50 x 100 cm 
këshillohen, rekomandohen 8 pika ngjitjeje për metër katror).

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5kg/m2 Gri
E Bardhë
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Forma Pluhur

Ngjyra Gri/E Bardhë

Granulometria ≤ 1-1.2mm 

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Ujë për përzierjen 26% (± 1%)

pH I përzierjes >12

Kohëzgjatja e përzierjes 4 orë 

Temperatura e aplikimit 5oC deri 35oC

Konsumi për mm spesor 1.4 kg/m2

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca ndaj lagështisë       Shumë e mirë 

Deformueshmëria I padeformueshëm

Forca ngjitëse në beton                                  ≥ 2 N/mm2

Forca ngjitëse pas veprimit të të nxehtit ≥ 1,0 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë                   ≥ 1,0 N/mm2

Rezistenca në shtypje ≥ 12 N/mm2

Rezistenca në përkulje ≥ 7 N/mm2

Fleksibiliteti ≤ 2.5 mm

Të dhënat janë në kushtet e temperaturës (23 ±20C) dhe (50 ±5%) të 
lagështisë relative. 
Temperatura më të ulëta zgjasin kohën e maturimit dhe fortësimit. 

0800-1000
 Technical Support
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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW Conexion Plus
Për fiksimin e paneleve termoizoluese EPS dhe paneleve te paneleve
minerale, si dhe për të aplikuar një shtresë e hollë te përforcar me
rrjetë për izolimin termik të ndërtesave.

KARAKTERISTIKAT
 - Nuk ka nevojë për aplikimin e një astari para aplikimit të produktit
 - Konsumi më i ulët
 - Ngjitshmëri e lartë
 - Lejon difuzionin e avujve
 - Fleksibël
 - Rezistente ndaj plasaritjeve
 - Rezistente ndaj kushteve atmosferike

FUSHA E PËRDORIMIT
Conexion Plus ngjitës me bazë çimento për ngjitjen e paneleve EPS 
dhe paneleve minerale ne DAST ETICS (sistemet e jashtme termoizol-
uese). DW CONEXION PLUS përdoret për të ngjitur panelet termoizol-
uese ne objektet e reja, si edhe ne ndërtesat ekzistuese që do rinovo-
jnë fasadat me sistem termoizolues.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
DW CONEXION PLUS ka ngjitshmëri shumë të mirë ne sipërfaqe të 
tilla si mur, suva dhe sipërfaqe me bazë çimento të cilat duhet të jenë 
të lirë nga yndyrnat, bitumet, pluhuri dhe substanca të tjera që ulin 
forcën ngjitëse. Ngjitshmëria në llaçra ekzistuese dhe veshje boje 
duhet të kontrollohet para fillimit të aplikimit. Në rast të kontamin-
imit mikrobiologjik me kërpudha, myshk dhe alga, sipërfaqja e fasa-
dës duhet të pastrohet me furçe metalike dhe, më pas të trajtohet me 
solucion kundra këtyre mikrobeve. Muret e vjetra të suvatuara, llaçrat 
e forta dhe sipërfaqet e bojës duhet të zmerilohen, pastaj lahen me 
ujë me presion dhe të lihen deri sa të thahen plotësisht.

APLIKIMI
DW CONEXION PLUS duhet derdhur në sasinë e matur e ujit të
ftohtë dhe të pastër dhe trazuar me anë të një mikseri derisa një 
masë homogjene të përftohet. Llaçi i gatshëm duhet të aplikohet me 
një mistri përgjatë skajeve të panelit në një rrip prej 3 ÷ 4 cm të gjerë 
dhe me gjatesi prej përafërsisht. 8 cm ne disa pjesë të panelit. Pastaj 
menjëherë, paneli EPS duhet të fiksohet në mur me disa goditje të 
vogla. Llaçi i aplikuar siç duhet kur montohet, duhet të mbulojë mini-
mumi 40% të sipërfaqes së panelit. Në rast të sipërfaqeve të suvatu-
ara mund të aplikohet me anë të një malle të dhëmbëzuar me dhëm-
bë 10 - 12 mm. Panelet duhet të jenë të fiksuar fort njëri me tjetrin 
në mënyrë “mur tulle”. Kur panelet EPS janë montuar pas përafërsisht 
3 ditësh, çdo pabarazi në nivelimet e paneleve eleminohet me letër 
gërryese, dhe më pas duhet të përforcohet edhe me upa plastike ose 
mekanike. Numri i upave duhet të jetë minimumi 4 copë për m2.

KONSUMI
Konsumi i përafërt:
Fiksimin e paneleve EPS: përafërsisht. 3.5 Kg/m2

Shtresa rrafshuese: përafërsisht 3.0 Kg/m2

PAKETIMI
CONEXION PLUS është i mbushur në thasë letre 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj, kur është i ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal,
të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe ngricave.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-5 kg/m2 E Bardhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Dendësia pjesa më e madhe e materialit 
të thatë 1350 Gr/L

Kërkesa e ujit 24-25%

Dendësia pjesa më e madhe e llaçit të 
freskët 1550 Gr/L

Jetëgjatësia e llacit të 
përgatitur 4 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri ne +35ᵒC

Koha e punimit EN 1346 ≥ 20 minuta

Koha e korrigjimit ≥ 30 minuta

Forca ngjitëse ≥ 0,5 N/mm2

- Pas gjëndjes normale ≥ 1.0 N/mm2

0800-1000
 Technical Support
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1.6 NGJITËSA POLISTEROLI

DW CONEXION FOAM D33
Ngjitës poliuretani për panele termoizoluese

PËRSHKRIM
D33 është shkumë ngjitëse me bazë poliuretani për panele termoi-
zoluese, një komponentëshe dhe me zgjerim të ulët, e përshtatshme 
për fiksim materialeve termoizoluese me ndihmën e një pistolete për 
shkumë PU. Shkuma forcohet në reaksion me lagështinë e ajrit.

KARAKTERISTIKAT
D33 shkumë me bazë poliuretani per ngjitjen e paneleve termoizol-
uese, ka zgjerim te ulët, një komponentësh dhe ka ngjitshmëri të mirë 
mbi polisterol, styrodur dhe lesh mineral. Megjithatë, nuk ka ngjitsh-
mëri mbi polietilen, silikoni dhe PTFE. Avantazhet e përdorimit të një 
ngjitësi D33 me bazë poliuretani për panele termoizoluese janë:
• I lehtë për t’u përdorur
• Konsumi ekonomik i materialit
• Më pak të kushtueshme
• Forcohet shpejt dhe është rezistent ndaj lagështisë dhe tempera-
turave të ulëta
• Eshtë miqësor me mjedisin pasi ai nuk përmban CFC
• Eshtë në përputhje me standardin Etag 004

MËNYRA E APLIKIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet duhet të jenë të qëndrueshme, të sheshta dhe të pastra.
Para se të aplikoni ngjitës poliuretani, sipërfaqja duhet të jetë lagur 
me ujë. Njomja është e rëndësishme sepse ajo përmirëson ngjitjen 
dhe përshpejton forcim të ngjitësit të poliuretanit. Aplikoni ngjitës 
poliuretani mbi skajet e panelit dhe pastaj në sipërfaqe të saj në 
formën e letrës W. Pas aplikimit të ngjitësit të poliuretanit mbi panel, 
ju duhet të prisni një minutë para se ta vendosni në mur. Nivelimi i 
paneleve mund të bëhet 10 deri në 15 minuta pas fiksimit.

2.Aplikimi
Para përdorimit tundni kanaçen dhe montojeni me kokë poshtë 
në pistoletën e aplikimit. Shtypni këmbëzën e pistoletës dhe lëreni 
ngjitësin e poliuretanit të rrjedhin përmes gypit. Gjatë aplikimit mba-
jeni pistoletën në pozicion vertikal.

PAKETIMI
Kanaçe aerosoli 800 ml

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj (+10°C deri +20°C)
Temperaturat e larta shkurtojnë jetën e magazinimit. Kanaçja duhet
të ruhet në pozicion vertikal.

TË DHËNA TEKNIKE

Vëllimi 800 ml

Gravitetit specifik 16-18 kg/m3

Temperatura e aplikimit min. +5°C (sipërfaqet) 20-25°C 
(mund të)

Koha e forcimit 1 - 2 orë

Rezistencë temperaturore -40°C deri +90°C

Thithjen e ujit DIN 53.428 max. 1 vol.%

Forca në shtypje DIN 53.421 0,04-0,05 MPa

Forca në tërheqje DIN 53.455 0,07-0,08 MPa

Koha Korrigjim ≥ 30 minuta

Forca ngjitëse ≥ 0,5 N/mm2

- Pas gjëndjes normale ≥ 1.0 N/mm2

Njësia matëse copë/kuti Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

750 ml 12 cp/kuti 60-70 gr/m2 E Verdhë
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DW PARQUET F22
Ngjitës me tharje të shpejtë për parkete druri me bazë dispersion 
ujor, pa prani solventi.

KARAKTERISTIKAT
•DW PARQUET F22 është ngjitës sintetik me tharje të shpejtë me 
bazë emulsioni ujor dhe me përmbajtje të ulët uji.
•DW PARQUET F22 forcohet edhe në temperatura afër ngrirjes. Me-
gjithatë është i rekomanduar instalimi në temperatura të paktën 
+10°C.
•DW PARQUET F 22 ka ngjitshmëri të lartë çka bën te mundur shkel-
jen pas 24 orësh.
•DW PARQUET F22 ka një nivel të lartë fleksibiliteti dhe ngjitshmërie 
çka e bën të përshtatshëm ndaj lëvizjeve higrometrike të drurit. 
•DW PARQUET F22 është krejtësisht rezistent ndaj mykut dhe bakte-
reve për shkak të shtesave të veçanta që ai përmban.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, grimca të lirshme, bojra, dyll, 
vaj, etj. Përmbajtja e lagështisë duhet të jetë më e ulët se niveli mak-
simal i paracaktuar nga prodhuesit e parketeve. Kontrolloni lagështi 
në gjithë trashësinë e siperfaqes, duke përdorur një hygrometer me 
karabit. 

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW PARQUET F22 aplikohet 
mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme 
për parkete. Koha e punueshmërisë është maksimalisht 30 minuta 
në kushte normale temperature dhe lagështie. Nëse kemi formim të 
cipës, ngjitës duhet të hiqet dhe të riaplikohet. Temperatura mini-
male e aplikimit duhet të jetë +10°C. Parketi që do të instalohet duhet 
të jetë ruajtur në vend të thatë, nuk duhet ti jetë nënshtruar konden-
simit, dhe duhet të jetë izoluar nga toka. Para instalimit, kontrollohet 
niveli i lagështisë dhe lagështia e ambientit të jetë siç është përcak-

1.7 NGJITËS PËR PARKETE

tuar nga prodhuesi. Shtypni parketin e drurit në mënyrë që të ketë 
kontakt me produkt DW Parquet F22 për të siguruar lagie të mirë. Kur 
bëhet instalimi i parketit lihet një zgjerimin prej rreth 1 cm perime-
tral, kolona, dhe të gjitha elementet që kalojnë në dysheme.

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW PARQUET F22 është në dispozicion në kovë 5 Kg dhe 15 Kg në 
ngjyrë bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Të ruhet në një vend të freskët në paketimin e tij original të pa hapur 
për 24 muaj.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

5 kg/kovë
15 kg/kovë

60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5 kg/m2 Bezhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Konsistenca Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.3 g/cm3

pH 8
Mbetja e thatë 71% 
Viskoziteti 220,000 mPa.S
Koha e punimit 30 minuta 
Forca ngjitëse > 3 N/mm²

0800-1000
 Technical Support
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1.7 NGJITËS PËR PARKETE

DW PARQUET S33 
Ngjitës parketi druri me bazë polimeri sililati, dhe me emetim shumë 
të ulët të komponimeve volatile organike, VOC.

KARAKTERISTIKAT
-DW PARQUET S33 është ngjitës sintetik i gatshëm për përdorim.
-DW PARQUET S33 forcohet edhe në temperatura afër ngrirjes. Megji-
thatë është i rekomanduar instalimi në temperatura të paktën +10°C.
-DW PARQUET S33 ka ngjitshmëri të lartë çka bën të mundur shkeljen 
pas 24 orësh.
-DW PARQUET S33 arrin një nivel të lartë fleksibiliteti dhe ngjitshmërie, 
dhe është rezistent ndaj lëvizjeve normale higrometrike të drurit dhe 
të zgjerimit termik të sipërfaqes.
-DW PARQUET S33 është krejtësisht rezistent ndaj mykut dhe bakte-
reve për shkak të shtesave të veçanta që ai përmban.
-Nuk klasifikohet si material i rrezikshëm.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, Grimca të lirshme, bojra, 
dyll, vaj, ndryshk, dhe gjurmë gipsi. Përmbajtja e lagështisë duhet të 
jetë më e ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit e parketit. 
Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke për-
dorur një higrometer. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa të 
lehtësuara dhe pllaka duhet të pajisen me një shtresë vapore për të 
parandaluar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW PARQUET S33 aplikohet 
mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme 
për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW PARQUET S 33 
është maksimalisht 30 minuta në kushte normale temperature dhe 

lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e cipës, ngjitësi hiqet 
dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet të jetë mbi +10°C. 
Para instalimit, kontrolloni që niveli lagështisë në dru dhe lagështia e 
ambientit janë siç përshkruhet nga prodhuesi. Gjatë montimit ushtro-
ni peshë mbi parketin në mënyrë që të sigurohet lagie sa më e mirë 
nga ngjitësi. Gjatë instalimit të parketit duhet lënë një zgjerim prej 
rreth 1 cm rreth perimetrit, kolonave, dhe çdo elementi që kalon në 
dysheme.

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW PARQUET S33 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg, në ngjyrë 
bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, në paketim origjinal dhe të 
pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5 kg/m2
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TË DHËNA TEKNIKE

Konsistenca Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.3 g/cm3

pH 8
Mbetja e thatë 71% 
Viskoziteti 220,000 mPa.S
Koha e punimit 30 minuta 
Forca ngjitëse > 3 N/mm²

0800-1000
 Technical Support
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1.7 NGJITËS PËR PARKETE

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

5 kg/kovë
15 kg/kovë

60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5 kg/m2 Bezhë

DW PARQUET FS 44
Ngjitës i përshtatshëm për të gjitha tipet e parketeve me bazë epok-
si-poliuretani dy komponentësh me emetim shumë të ulët të kompo-
nentëve volatilë organikë.

KARAKTERISTIKAT
•DW PARQUET FS44 është ngjitës 2 komponentësh.
•DW PARQUET FS44 forcohet edhe në temperatura afër ngrirjes. 
Megjithatë është i rekomanduar instalimi në temperatura të paktën 
+10°C.
•DW PARQUET FS44 ka ngjitshmëri të lartë çka bën te mundur shkelje 
pas 24 orësh.
•DW PARQUET FS44 ka një nivel të lartë fleksibiliteti dhe ngjitshmërie 
çka e bën të përshtatshëm ndaj lëvizjeve higrometrike të drurit. 
•DW PARQUET FS44 është krejtësisht rezistent ndaj mykut dhe bakte-
reve për shkak të shtesave të veçanta që ai përmban.
•DW PARQUET FS44 nuk klasifikohet si material i rrezikshëm.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, grimca të lirshme, bojra, dyll, 
vaj, etj. Përmbajtja e lagështisë duhet të jetë më e ulët se niveli mak-
simal i paracaktuar nga prodhuesit e parketeve. Kontrolloni lagështi 
në gjithë trashësinë e siperfaqes, duke përdorur një hygrometer me 
karabit. 

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni dy komponentët e ngjitësit në mënyrë që të 
kemi përftimin e produktit. DW PARQUET FS44 aplikohet mbi sipër-
faqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme për par-
kete. Koha e punueshmërisë është maksimalisht 30 minuta në kushte 
normale temperature dhe lagështie. Nëse kemi formim të cipës, 
ngjitës duhet të hiqet dhe të riaplikohet. Temperatura minimale e 
aplikimit duhet të jetë +10°C. Parketi që do të instalohet duhet të jetë 
ruajtur në vend të thatë, nuk duhet ti jetë nënshtruar kondensimit, 
dhe duhet të jetë izoluar nga toka. 

Para instalimit, kontrollohet niveli i lagështisë dhe lagështia e am-
bientit të jetë siç është përcaktuar nga prodhuesi. Shtypni parketin 
e drurit në mënyrë që të ketë kontakt me produkt DW Parquet FS44 
për të siguruar lagie të mirë. Kur bëhet instalimi i parketit lihet një 
zgjerimin prej rreth 1 cm perimetral, kolona, dhe të gjitha elementet 
që kalojnë në dysheme. 

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë më dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW PARQUET FS 44 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg, në ngjyrë 
bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Të ruhet në një vend të freskët në paketimin e tij original të pa hapur 
për 24 muaj.
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW Textile ECO 70
Ngjitës me tharje të shpejtë për ngjitjen e tapeteve të dyshemesë me 
bazë dispersion ujor, pa prani solventi.

KARAKTERISTIKAT
- DW Textile ECO 70 është ngjitës sintetik me tharje të shpejtë me 
bazë emulsioni ujor dhe me emetim të ulët të VOC - ve.
- DW Textile ECO 70 forcohet edhe në temperatura afër ngrirjes. 
Megjithatë, instalimi në temperatura të paktën +10°C është i re-
komanduar.
- DW Textile ECO 70 ka ngjitshmëri të lartë çka bën të mundur shkeljen 
pas 24 orësh ne trafik të rënduar.
- DW Textile ECO 70 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe ngjit-
shmërisë.
- DW Textile ECO 70 është krejtësisht rezistent ndaj mykut dhe bakter-
eve për shkak të shtresave të veçanta që ai përmban.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, Grimca të lirshme, bojra, dyll, 
vaj, ndryshk, dhe gjurmë gipsi. Përmbajtja e lagështisë duhet të jetë 
më e ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit, 2 - 3% për dy-
sheme me bazë çimento dhe 0.5% për dysheme me bazë anhidriti. 
Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke për-
dorur një higrometër. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa te 
lehtësuara dhe pllaka duhet të pajisen me një shtresë vapore për të 
parandaluar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW Textile ECO 70 aplikohet 
mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme 
për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW Textile ECO 70 
është maksimalisht 30 minuta në kushte  normale temperature dhe 
lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e cipës, ngjitësi hiqet 
dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet të jetë mbi + 10°C.

TE DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.35 Kg/L
Koha e punimit 45 minuta
Mbetja e ngurtë 75%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një malle më dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW Textile ECO 70 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg në ngjyrë 
bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinal 
dhe i pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5kg/m2

www.dast.eu
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TECHNICAL DATA

Form Paste
Color Beige
Density 1.35 Kg/L
Service life 45 minutes
The solid residue 75%

PACKAGING
DW Textile ECO 70 is supplied in buckets of 5 and 15 kg, in beige color.

SHELF-LIFE-STORAGE
12 months if stored in a cool environment, in its original and closed 
packaging.
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW PVC ECO 110
Ngjitës me tharje të shpejtë për ngjitjen e PVC - ve, me bazë disper-
sion ujor, pa prani solventi.

KARAKTERISTIKAT
-DW PVC ECO 110 është ngjitës sintetik me tharje të shpejtë me bazë 
emulsioni ujor dhe pa prani te VOC - ve.
-DW PVC ECO 110 ka ngjitshmëri të lartë edhe në faza të hershme nga 
koha e aplikimit.
-DW PVC ECO 110 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe ngjitsh-
mërisë.
-DW PVC ECO 110 siguron ngjitshmëri të lartë në çdo lloj suporti.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, Grimca të lirshme, bojra, 
dyll, vaj, ndryshk, dhe gjurmë gipsi. Përmbajtja e lagështisë duhet të 
jetë më e ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit, 2 - 3% për 
dysheme me bazë çimento dhe 0.5% për dysheme me bazë anhidriti. 
Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke për-
dorur një higrometër. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa të 
lehtësuara dhe pllaka duhet të pajisen me një shtresë vapore për të 
parandaluar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW  PVC ECO 110 aplikohet 
mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme 
për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW PVC ECO 110 
është maksimalisht 30 minuta në kushte normale temperature dhe 
lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e cipës ngjitësi hiqet 
dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet të jetë mbi +10°C.

TE DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.30 Kg/L
Koha e punimit 30 minuta
Mbetja e ngurtë 65%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW PVC ECO 110 është në dispozicion në 5Kg dhe 15 Kg në ngjyrë 
bezhë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinal dhe të 
pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5kg/m2

www.dast.eu
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW SYNTHETHIC ECO 220
Ngjitës për tapetet e barit sintetik, me bazë poliuretani.

KARAKTERISTIKAT
 - DW SYNTHETHIC ECO 220 është ngjitës sintetik me bazë poliuretani.
 - DW SYNTHETHIC ECO 220 nuk përmban solvent.
 - DW SYNTHETHIC ECO 220 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe 
ngjitshmërie.
 - DW SYNTHETHIC ECO 220 siguron ngjitshmëri të lartë në çdo lloj 
suporti.
 - DW SYNTHETHIC ECO 220 siguron punueshmëri të mirë edhe në 
temperatura të ulëta.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të parapërgatitet sipas kushteve teknike të stad-
ardeve për fushat sportive.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW SYNTHETHIC ECO 220 
aplikohet mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të për-
shtatshme për parkete. Koha e punueshmërisë e produktit DW SYN-
THETHIC ECO 220 është maksimalisht 30 minuta në kushte normale 
temperature dhe lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e 
cipës ngjitësi hiqet dhe riaplikohet.

TE DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Jeshile
Densiteti 1.30 Kg/L
Koha e punimit 30 minuta
Mbetja e ngurtë 100%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW SYNTHETHIC ECO 220 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg në 
ngjyrë bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nese ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinal dhe të 
pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5kg/m2

www.dast.eu
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW VINIL ECO 330
Ngjitës për montimin e moketeve, me bazë dispersion ujor, pa pran-
inë e solventëve.

KARAKTERISTIKAT
-DW VINIL ECO 330 është ngjitës sintetik me tharje të shpejtë me 
bazë emulsioni ujor dhe pa prani të VOC - ve.
-DW VINIL ECO 330 ka ngjitshmëri të lartë edhe në faza të hershme 
nga koha e aplikimit.
-DW VINIL ECO 330 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe ngjit-
shmërisë.
-DW VINIL ECO 330 siguron ngjitshmëri të lartë në çdo lloj suporti.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, Grimca të lirshme, bojra, 
dyll, vaj, ndryshk, dhe gjurmë gipsi. Përmbajtja e lagështisë duhet të 
jetë më e ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit, 2 - 3% për 
dysheme me bazë çimento dhe 0.5% për dysheme me bazë anhidriti. 
Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke për-
dorur një higrometër. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa të 
lehtësuara dhe pllaka duhet të pajisen me një shtresë vapore për të 
parandaluar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës sipër-
faqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW VINIL ECO 330 aplikohet 
mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të përshtatshme 
për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW VINIL ECO 330 
është maksimalisht 30 minuta në kushte normale temperature dhe 
lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e cipës ngjitësi hiqet 
dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet të jetë mbi +10°C.

TE DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.30 Kg/L
Koha e punimit 30 minuta
Mbetja e ngurtë 65%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600 - 800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW VINIL ECO 330 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg në ngjyrë 
bezhë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinal dhe të 
pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5kg/m2

www.dast.eu
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW LINOLEUM E 410
Ngjitës për montimin e dyshemeve prej linoleumi, me bazë dispersion 
ujor, pa prani solvent.

KARAKTERISTIKAT
-DW LINOLEUM E 410 është ngjitës sintetik me bazë emulsioni ujor 
dhe pa prani të VOC-ve. 
-DW LINOLEUM E 410 ka ngjitshmëri të lartë dhe në faza të hershme 
nga koha e aplikimit.
-DW LINOLEUM E 410 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe ngjit-
shmërise.
-DW LINOLEUM E 410 siguron ngjitshmëri të lartë në çdo lloj suporti.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e siperfaqes
Siperfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, grimcat e lirshme, bojra, dyll, 
vaj, ndryshk, dhe gjurmët e gips. Përmbajtja e lagështisë duhet të jetë 
më i ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit, 2-3% për dy-
sheme me bazë çimento dhe 0.5% për dysheme me bazë anhidriti. 
Kontrolloni lagështi gjatë gjithë trashësisë  së shtresës, duke përdorur 
një hidrometer. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa të lehtesu-
ara dhe pllaka duhet të pajisen me një shtresë vapore për të paranda-
luar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitesin. Nëse kemi formimin e cipës 
sipërfaqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW LINOLEUM E 410 
aplikohet mbi siperfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të për-
shtatshme për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW LI-
NOLEUM E 410 është maksimalisht 30 minuta në kushte normale 
temperature dhe lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e 
cipës ngjitësi hiqet dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet 
të jetë mbi +10°C. 

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Bezhë
Densiteti 1.30 Kg/L
Koha e punimit 30 minuta
Mbetja e ngurtë 65%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
600-800 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 4 mm.
800-1000 g/m² duke përdorur një mallë me dhëmbë 6 mm.

PAKETIMI
DW LINOLEUM E 410 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 kg në 
ngjyrë bezhë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinalin dhe 
të pahapura.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5kg/m2

www.dast.eu
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

DW RUBBER ECO 530
Ngjitës për montimin e elementëve prej gome me bazë dispersion 
ujor, pa prani solventi.

KARAKTERISTIKAT
-DW RUBBER ECO 530 është ngjitës me bazë emulsioni ujor dhe pa 
prani të VOC - ve.
-DW RUBBER ECO 530 ka ngjitshmëri të lartë edhe në sipërfaqe jo 
poroze.
-DW RUBBER ECO 530 arrin një nivel të lartë të fleksibilitetit dhe ngjit-
shmërisë.
-DW RUBBER ECO 530 përdoret edhe për ngjitjen e paneleve të polis-
terolit në mure dhe tavane.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, absorbuese, e niveluar, 
mekanikisht e qëndrueshme, pa pluhur, Grimca të lirshme, bojra, 
dyll, vaj, ndryshk, dhe gjurmë gipsi. Përmbajtja e lagështisë duhet të 
jetë më e ulët se maksimumi i përcaktuar nga prodhuesit, 2-3% për 
dysheme me bazë çimento dhe 0.5% për dysheme me bazë anhidriti. 
Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke për-
dorur një higrometër. Shtresat notuese mbi izolime apo shtresa të 
lehtësuara dhe pllakat duhet të pajisen me një shtresë vapore për të 
parandaluar kondensimin e lagështisë.

APLIKIMI
Para përdorimit, përzieni ngjitësin. Nëse kemi formimin e cipës 
sipërfaqësore, në çdo rast bëhet heqja e saj. DW RUBBER ECO 530 
aplikohet mbi sipërfaqe me anën e një malle të dhëmbëzuar të për-
shtatshme për parkete. Koha e punueshmërisë së produktit DW RUB-
BER ECO 530 është maksimalisht 30 minuta në kushte normale tem-
perature dhe lagështie. Nëse gjatë aplikimit shohim formimin e cipës 
ngjitësi hiqet dhe riaplikohet. Temperatura e ambientit duhet të jetë 
mbi +10°C.

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Bardhë
Densiteti 1.10 Kg/L
Koha e punimit 60 minuta
Mbetja e ngurtë 55%

KONSUMI
Në varësi të llojit të mallës së përdorur:
200 - 400 g/m².

PAKETIMI
DW RUBBER ECO 530 është në dispozicion në 5 Kg dhe 15 Kg në 
ngjyrë bezhë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në një vend të ftohtë në paketim origjinal dhe të 
pahapur.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 copë / paletë
27 copë/ paletë 1-1.5 kg/m2
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1.8 NGJITËS PËR PVC, LINOLEUM ETJ

Njësia matëse copë/paletë Ngjyra

500 ml
250 ml 12 cp/kuti

Transparent
Gri

Portokalli

PVC D887
Ngjitës i fortë për tuba plastike PVC

FUSHA E PëRDORIMIT
Ngjitës i fortë për tuba plastike PVC, furnizimi me ujë dhe kanali-
zimesh ujrash të zeza. Reziston në diferencën e temperaturës, në 
ujë të ftohtë dhe të ngrohtë, vibrime dhe vjetërsi. Dendësia e qën-
drueshme dhe ideale e ngjitësit PVC lejon mbushjen e boshlleqeve 
të tubave që paraqiten gjatë montimit të pajisjeve dhe ka si rezulëtat 
ngjitjen e pathyeshme të tyre. Disponon, të bashkëngjitur në kapak, 
penel të posaçëm në formë sfere, e cila nuk rrjepet.

ZBATIME
Ngjitësi PVC D 88 është i përshtatshëm për ngjitje tubash uji dhe tu-
bash ujërash të zeza ose pishine, me diametër deri 400 mm dhe rez-
istencë nën presion deri 16 Atm. Eshtë e mundshme të ngjiten tuba 
PVC edhe faqe më faqe.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Pastrojmë anët e tubave që do të lyhen me ngjitës nga pluhurat, va-
jrat me një pëlhurë të pastër. Për ngjitje të pretendimeve të larta, 
rekomandohet të bëhet më parë pastrimi.

2.Zbatimi
Përhapim një shtresë të njëtrajtshme ngjitësi në të dyja sipërfaqet pa 
u vonuar (koha maksimale e pritjes është 2 minuta) dhe i bashkojmë 
pjesët që janë për ngjitje. Kujdesemi që pjesët e tubave të rrinë të 
qëndrueshme të paktën për 15 minuta. Prova përfundimtare nën pre-
sion funksionimi do të duhet të bëhet pas kalimit të 24 orëve. Mbyl-
lim mirë ambalazhin pas përdorimit.

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Lëng i trashë për rrjedhe të 
vazhdueshme

Ngjyra Bezhë
Pesha specifike 1,05±0,05 gr/ml
Temperatura e zbatimit Nga +8oC deri +35oC
Rezistenca nën presion Deri 16 atm

KONSUMI
250 ml/m2  shtresë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në ambalazhime të mbyllura mirë, vënde të thata dhe nën 
hije, e mbrojtur nga çdo burim ngrohjeje,  të paktën 18 muaj nga 
data e prodhimit.

PAKETIMI
Kuti kartoni 12 copë nga 500 ml.

www.dast.eu
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NANOCOLOR

NANOCOLOR
Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të
seleksionuar dhe me një qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit shërben për
mbushjen e fugave nga 0 - 5 mm.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
-Është material në formë pluhuri me bazë çimento,me pluhur
guri natyral me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, adetivë
hidrofobikë dhe pigmente ngjyrues.
-Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
-Pastrohet lehtësisht.
-Në përfundim jep një sipërfaqe të lëmuar.
-I papërshkueshëm nga uji.
-Rezistencë të lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe
detergjentëve.
-Rezistente ndaj gërryerjes (korrozionit)
-Rezistente ndaj rrezatimit UV.
-Parandalon proçesin e efloreshencës.
Sipas klasifikimit të EN 13888 i përket kategorisë CG2-WA.

FUSHA E PËRDORIMIT
Nanocolor 0 - 5 mm përdoret per stukimi i fugave midis pllakave prej
qeramike poroze, monocotto, bicotto, gres porcelan dhe gur natyral me
hapësirë 0 - 5 mm. Për stukimin e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme,
kur kërkohet një rritje e papërshkrueshmërisë, elasticitetit dhe forcës
mekanike, për sipërfaqe me vibrim, për sipërfaqe me bymim dhe tkurrje
(tarraca, dysheme me ngrohje, pishina, shatërvane etj) stuko Nanocolor
duhet përforcuar me 500 gr adetiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml 
ujë për një qese Nanocolor 5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES
Përziejmë 5 Kg Nanocolor me 1 - 1.5 l ujë të pastër me anën e një përzi-
erësi elektrik me xhiro të ngadalta, e përziejmë derisa të përfitohet një
masë homogjene. Më pas përzierja e homogjenizuar lihet në qetësi për
10 min. Përpara përdorimit këshillohet që tretësira të përzihet përsëri.
Kur duhet të bëjmë përforcimin e Nanocolor me adetivin DW 17 përpara 

2.1 MBUSHËS FUGASH NANO TECNOLOGY 0 - 5 mm

hollojmë 500 gr. DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml. ujë dhe me pas
zbrazim ngadalë pluhurin e Nanocolorit të cilin e përziejmë në të njëjtën
mënyrë me lart.

MËNYRA E APLIKIMIT
Nanocolor 0 - 5 mm 
Hapësirat midis pllakave mbushen lehtësisht duke përdorur një mallë 
prej gome. Heqja e masës së mbetur duhet të bëhet me një sfungjer të 
lagësht në momentin kur Nanocolor të ketë arritur qëndrueshmërinë, 
konsistencën e kërkuar (konsistencë kjo që arrihet për rreth 20 minuta 
mbas aplikimit të Nanocolor). Pastrimi përfundimtar i pllakave bëhet 
me një copë të thatë. Pastrimi përfundimtar mund të bëhet edhe mbas 
një dite kur materiali është forcuar, në këtë rast zgjidhet një copë e për-
shtashme për pastrim.

TË DHËNA TEKNIKE NE  23OC DHE 50% U.R

Forma Pluhur

Ngjyra shiko tabelën e ngjyrave

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend të 
thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 1 - 1.5 L ujë për 5 Kg Nanocolor

Konsistenca e përzierjes Përzierje fluide dhe e rrjedhshme

Dendësia përzierjes 2 gr / cm3

pH i përzierjes 12

Koha e punueshmërisë 2 orë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
   5 kg/qese
2 kg/ kovë

4 copë/kuti
60 copë/paleta 0.2-1kg/m2
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TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Qëndrueshmëria ndaj lagështisë E lartë
Qëndrueshmëria ndaj tretësirave dhe 
yndyrnave E mirë

Qëndrueshmëria ndaj acideve Jo e mirë
Rezistenza në ngjeshje > 28 N/mm2

Rezistenca në përkulje >10 N/mm2

Absorbimi (përthithja e ujit) mbas 4 orësh sipas 
(EN 13888) < 2

Kalueshmëria pas 24 orësh
Mbushja e fugave në mure pas 8 deri 12 orësh
Mbushja e fugave në dysheme pas 24 deri 36 orësh
Pastrimi i fugave pas 10 – 20 minuta
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FUGACOLOR

FUGACOLOR
Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të 
seleksionuar dhe me një qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit, shërben për 
mbushjen e fugave nga 0 - 8 mm.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
-Është material në formë pluhuri me bazë çimento,me pluhur guri 
natyral me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, adetivë hidro-
fobikë dhe pigmente ngjyrues.
-Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
-Pastrohet lehtësisht.
-Në përfundim jep një sipërfaqe të lëmuar.
-I papërshkueshëm nga uji.
-Rezistencë të lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe detergjentëve.
-Rezistente ndaj gërryerjes (korrozionit)
-Rezistente ndaj rrezatimit UV.
-Parandalon proçesin e efloreshencës.
Sipas klasifikimit të EN 13888 i përket kategorisë CG2.

FUSHA E PËRDORIMIT
Fugacolor 0 - 8 mm përdoret për stukimin e fugave midis pllakave prej 
qeramike poroze, monocotto, bicotto, gres porcelan dhe gur natyral me 
hapësirë 0 - 8 mm. Për stukimin e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme, 
kur kërkohet një rritje e papërshkrueshmërisë, elasticitetit dhe forcës 
mekanike, për sipërfaqe me vibrim, për sipërfaqe me bymim dhe tkurrje 
(tarraca, dysheme me ngrohje, pishina, shatërvane etj) stuko Fugacolor 
duhet përforcuar me 500 gr adetiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml 
ujë për një qese Fugacolor 5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES
Përziejmë 5 Kg Fugacolor me 1 - 1.5 l ujë të pastër me anën e një përzi-
erësi elektrik me xhiro të ngadalta, e përziejmë derisa të përfitohet një 
masë homogjene. Më pas përzierja e homogjenizuar lihet në qetësi për
10 min. Përpara përdorimit këshillohet që tretësira të përzihet përsëri. 
Kur duhet të bëjmë përforcimin e Fugacolor me adetivin DW 17 përpara,

2.2 MBUSHËS FUGASH 0 - 8 mm

hollojmë 500 gr DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml. ujë dhe më pas 
zbrazim ngadalë pluhurin e Fugacolor të cilin e përziejmë në të njëjtën 
mënyrë më lart.

MËNYRA E APLIKIMIT
Fugacolor 0 - 8 mm hapësirat midis pllakave mbushen lehtësisht duke 
përdorur një mallë prej gome. Heqja e masës së mbetur duhet të bëhet 
me një sfungjer të lagësht në momentin kur Fugacolor të ketë arritur 
qëndrueshmërinë, konsistencën e kërkuar (konsistencë kjo që arrihet 
për rreth 20 minuta mbas aplikimit të Fugacolor). Pastrimi përfundimtar 
i pllakave bëhet me një copë të thatë. Pastrimi përfundimtar mund të 
bëhet edhe mbas një dite kur materiali është forcuar, në këtë rast zgjid-
het një copë e përshtashme për pastrim.

                                    
TË DHËNA TEKNIKE NE  23oC dhe 50% U.R

Forma Pluhur

Ngjyra Shiko tabelën e ngjyrave

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend 
të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 1 - 1.5 L ujë për 5 Kg Fugacolor

Konsistenca e përzierjes Përzierje fluide dhe e rrjedhshme

Dendësia përzierjes 2 gr/cm3

pH i përzierjes 12

Koha e punueshmërisë 2 orë

Njësia matëse copë/kuti Konsumi

5 kg/qese 
2 kg/qese

4 copë / kuti
10 copë/kuti 

0.2-1.2 kg/m2

0.2-1.2 kg/m2

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888
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TABELA E NGJYRAVE

White 01

Black 02

Pearl Gray 03

Light Green 03

Gray  04

Light Gray  05

Light Brown 06

Reddish 07

Brown 08 

Bahama Beige 09

Cement Gray 10  

Caramel  12

Cotto 14

Manhatan Gray 15

Light Ocher 16

Red 17

Krokus 19

Maroon 20              

Tropikal Sea 23

Mykonos Blu 30

                Ceramics 31

Cypress 32

Yellow 33               

Peppermint 34   

     Anemone 35

Purple 36

Anthracite 37         

Malva 39    

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Qëndrueshmëria ndaj lagështisë E lartë

Qëndrueshmëria ndaj tretësirave dhe yndyrnave E mirë

Qëndrueshmeria ndaj acideve Jo e mirë

Rezistenza në ngjeshje >25 N/mm2

Rezistenca në përkulje >8 N/mm2

Absorbimi (përthithja e ujit) mbas 4 orësh sipas 
(EN 13888) < 2

PAKETIMI
Fuga Color është i ambalazhuar ne qese 2 Kg dhe 5 Kg.
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FUGAFLEX

2.3 STUKO PËR MBUSHJEN E FUGAVE 2 KOMPONENTËSH

FUGAFLEX 
Material dy komponentësh. Komponenti A në formë pluhuri me bazë 
çimento, guri natyror rezina sintetike dhe pigmente special, si dhe kom-
ponenti B në formë lëngu me bazë elastomerike për rezistencë më të 
lartë në shtypje dhe përkulje si edhe rezistencë ndaj agjentëve kimike 
dhe detergjentëve larës.

PËRGATITJA E FUGAVE
Sipërfaqja e mbuluar me pllaka dhe hapësirat midis tyre duhet të jenë 
plotësisht të pastra. Nëse ngjitja e pllakave është realizuar me ngjitës, 
mbushja e fugave në mure bëhet mbas 8 – 12 orësh: mbushja e fugave 
në dysheme bëhet mbas 12 - 24 orësh. Nëse ngjitja e pllakave është 
realizuar me llaç tradicional ose të parapërgatitur me bazë çimento, 
mbushja e fugave në mure bëhet mbas 2 - 3 ditësh ndërsa mbushja e 
fugave në dysheme bëhet mbas 8 - 10 ditësh.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni fillimisht 200 gr komponent B me 300 - 500 ml ujë të pastër dhe 
më pas shtoni komponentin A në formë pluhuri. Përzierja realizohet me 
një mikser me xhiro të ngadalta 200 – 300 rrotullime në minutë derisa 
të formojë një masë homogjene dhe pa kokrriza. Më pas lihet në qetësi 
për 5 minuta dhe përzihet edhe një minute tjetër para përdorimit. Në 
këtë mënyre produkti është i gatshëm për përdorim.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Fugat mbushen me mbushës me anën e një spatule të butë gome. 
Mbushësi i tëpërt mund të hiqet nëpërmjet një sfungjeri të njomë kur 
Fugaflex 0 - 5 mm të këtë arritur fortësinë e mjaftueshme (zakonisht 15 
- 20 minuta pas aplikimit). Pastrimi i mureve apo i dyshemeve realizohet 
nëpërmjet një lecke të thatë apo një cope të leshtë kur mbushësi të jetë 
forcuar plotësisht, pastrimi mund të bëhet edhe një ditë me vonë mbas 
aplikimit të mbushësit për fuga.

TEMPERATURA E APLIKIMIT
Fugaflex 0 - 5 mm rekomandohet të aplikohet në temperaturë nga 
+5°C në +35°C.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi

2 kg/kovë 120 copë/paletë 0.2-1 kg/m2

PËRGATITJA E FUGAVE
Sipërfaqja e mbuluar me pllaka dhe hapësirat midis tyre duhet të jenë 
plotësisht të pastra përpara aplikimit të produktit. Nëqoftëse shtrimi 
i pllakave është bërë me ngjitës, mbushja e fugave në mure duhet të 
behët mbas 4 - 8 orësh. Mbushja e fugave në dysheme bëhet mbas 24 - 
36 orësh. Nëse shtrimi i pllakave është bërë me llaç tradicional, mbushja 
e fugave në mure rekomandohet të bëhet mbas 2 - 3 ditësh, mbushja e 
fugave në dysheme rekomandohet të bëhet mbas 8 - 10 ditësh.

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888



1050800-1000
 Technical Support

TE DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)

Forma Komponenti A

Forma Komponenti B

Pluhur

Lëng
Ngjyra Komponenti A

Ngjyra Komponenti B

Shih tabelën e ngjyrave, 
i disponueshëm në 30 
ngjyra

Ruajtja 24 muaj në paketim 
origjinal në vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes Adetiv + 500 gr ujë për 
kovë

Dendësia e përzierjes 2 gr/cm3

pH i përzierjes 12
Konsistenca e përzierjes Pastë e rrjedhshme
Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC
Kohëzgjatja e përzierjes 2 orë
Kalueshmëria Pas 24 orësh
Mbushja e fugave në mure pas 8 deri 12 orësh
Mbushja e fugave në dysheme pas 24 deri 36 orësh

TË  DHËNA  PËRFUNDIMATARE

Rezistenca ndaj lagështisë  Shumë e mirë

Rezistenca ndaj tretësirave dhe vajrave Shumë e mirë

Rezistenca në shtypje ≥ 30 N/mm2

Rezistenca në përkulje ≥ 10 N/mm2
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MEGAFUGA 3-20 mm

MEGAFUGA
Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të se-
leksionuar dhe me një qendrueshmëri të lartë ndaj ujit. Shërben për 
mbushjen e fugave nga 3 - 20 mm.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
-Është material në formë pluhuri me bazë çimento,me pluhur guri 
natyral me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, adetivë hidro-
fobikë dhe pigmente ngjyrues.
-Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
-Pastrohet lehtësisht.
-Në përfundim jep një sipërfaqe të lëmuar.
-I papërshkueshëm nga uji.
-Rezistencë të lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe detergjentëve.
-Rezistente ndaj gërryerjes (korrozionit)
-Rezistente ndaj rrezatimit UV.
-Parandalon proçesin e efloreshencës.
Sipas klasifikimit të EN 13888 i përket kategorisë CG2-WA.

FUSHA E PËRDORIMIT
Megafuga 3 - 20 mm përdoret per stukimi i fugave midis pllakave prej 
qeramike poroze, monocotto, bicotto, gres porcelan dhe gur natyral me 
hapësirë 3 - 8 mm. Për stukimin e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme, 
kur kërkohet një rritje e papërshkrueshmërisë, elasticitetit dhe forcës 
mekanike, për sipërfaqe me vibrim, për sipërfaqe me bymim dhe tkurrje 
(tarraca, dysheme me ngrohje, pishina, shatërvane etj) stuko Megafuga 
duhet përforcuar me 500 gr adetiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml 
ujë për një qese Megafuga 5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES
Përziejmë 5 Kg Megafuga me 1 - 1.5 l ujë të pastër me anën e një përzi-
erësi elektrik me xhiro të ngadalta, e përziejmë derisa të përfitohet një 
masë homogjene. Më pas përzierja e homogjenizuar lihet në qetësi për 
10 min. Përpara përdorimit këshillohet që tretësira të përzihet përsëri. 
Kur duhet të bëjmë përforcimin e Megafuga me adetivin DW 17 përpara 
hollojmë 500 gr. DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml. ujë dhe me pas 

2.4 MBUSHËS PËR FUGA 3 - 20 mm

zbrazim ngadalë pluhurin e Megafuga të cilin e përziejmë në të njëjtën 
mënyrë si më lart.

MËNYRA E APLIKIMIT
Megafuga 3 - 20 mm 
Hapësirat midis pllakave mbushen lehtësisht duke përdorur një mallë 
prej gome. Heqja e masës së mbetur duhet të bëhet me një sfungjer të 
lagësht në momentin kur Megafuga të ketë arritur qëndrueshmërinë e  
konsistencën e këkuar (konsistencë kjo që arrihet për rreth 20 minuta 
mbas aplikimit të Megafuga). Pastrimi pëfundimtar i pllakave bëhet me 
një copë të thatë. Pastrimi pëfundimtar mund të bëhet edhe mbas një 
dite kur materiali është forcuar, në këtë rast zgjidhet një copë e pështat-
shme për pastrim.

TE DHËNA TEKNIKE (NË 230C DHE 50% U.R)

Forma Pluhur

Ngjyra shiko tabelën e ngjyrave

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend 
të thatë

Djegshmëria I padjegshëm
Raporti i përzierjes 1 - 1.5 L ujë për 5 Kg Megafuga
Konsistenca e përzierjes Përzierje fluide dhe e rrjedhshme
Dendësia përzierjes 2 gr/cm3

pH i përzierjes 12

Njësia matëse Copë /paletë Konsumi

5 kg/qese 4 copë/kuti 0.2-2 kg/m2
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Koha e punueshmërisë 2 orë

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Qëndrueshmëria ndaj lagështisë E lartë
Qëndrueshmëria ndaj tretësirave dhe 
yndyrnave E mirë

Qëndrueshmeria ndaj acideve Jo e mirë
Rezistenza në ngjeshje >25 N/mm2

Rezistenca në përkulje >8 N/mm2

Absorbimi (përthithja e ujit) mbas 4 
orësh sipas (EN 13888) < 2

PAKETIMI
Megafuga është i ambalazhuar në qese 5 Kg.
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FUGARAPID

Njësia matëse copë/kuti Konsumi

   5 kg/qese 4 copë/kuti 0.2-1 kg/m2

FUGA RAPID 3 - 20
Stuko me bazë çimento me tharje të shpejtë, me granulometri të lartë 
për mbushjen e fugave deri në dimensione 20 mm.

KARAKTERISTIKAT
Material në formë pluhuri me bazë çimento, pluhur guri natyral, rezina 
sintetike, aditiv special hidrofobik, pigmente ngjyrues me rezistencë të 
lartë ndaj alkaleve dhe detergjentëve. Është rezistente ndaj dritës dhe 
ka aftësi të ruajë ngjyrën e saj origjinale. Në bazë të klasifikimit sipas EN 
13888 i përket klasës së CG2-WA.
Karakterizohet nga:
● Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
● Pastrohet lehtësisht.
● Në përfundim të jep një sipërfaqe të lëmuar.
● I papërshkueshëm nga uji.
● Rezistencë e lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe detergjentëve.
● Rezistencë ndaj gërryerjes (korrozionit).
● Rezistencë ndaj rrezatimit UV.
● Parandalon proçesin e efloreshencës.
● I disponueshëm në 24 ngjyra.

SPECIFIKIMET
Stukot që përdoren për mbushjen fugave në dysheme dhe në mure me 
përmasa 3 - 20 mm duhet të stukohen me mbushës me bazë çimento 
të qëndrueshëm ndaj ujit (me një absorbim të ujit më pak se 2 gs/m2 / 
minutë përcaktuar sipas normës EN 13888) e tipit Fuga Rapid.

FUSHA E PËRDORIMIT
Fuga RAPID 3 - 20 mm përdoret në rastet si më poshtë:
Stukimi i fugave midis pllakave prej qeramike poroze, monocotto, bicot-
to, gres porcelani dhe gur natyral me hapësirë 3 - 20 mm. Për stukimin 
e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme, kur kërkohet një rritje e papër-
shueshmërisë, elasticitetit dhe forcës mekanike, për sipërfaqe me vi-
brim, për sipërfaqe me bymim - tkurrje (tarraca, dysheme me ngrohje, 
pishina, shatervane etj.) stuko Fuga Rapid duhet përforcuar me 500 gr. 
adetiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml. ujë për një qese Fuga Rapid 
5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES
Në një ene hidhni 1 - 1.5 L ujë dhe 5 Kg Fuga RAPID. Përziejini me një 
përzierës elektrik me një numër të vogël xhirosh, derisa të fitohet një 
masë homegjene. Rekomandohet që masa të lihet në qetësi për afro 5 
minuta dhe të përzihet përsëri përpara aplikimit të produktit. Kur duhet 
të bëjmë përforcimin e Fugacolor me adetivin DW 17 përpara hollojmë 
500 gr. DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml ujë dhe më pas, zbrazim 
ngadalë pluhurin e Fuga FAST të cilin e përziejmë në të njëjtën mënyrë 
si më lartë.

2.4 MBUSHËS PËR FUGA 3 - 20 mm
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TE DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur Kokrrizor

Ngjyra Shih tabelën e ngjyrave, I disponueshëm në 
24 ngjyra

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend të 
thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 1 - 1,5 litra ujë për 5 Kg Fuga Rapid 3 - 20 
mm

Dendësia e përzierjes 2 gr/cm3

pH i përzierjes 12
Konsistenca e përzierjes Pastë e rrjedhshme
Temperatura e aplikimit +50C deri +350C
Kohëzgjatja e përzierjes 2 orë
Kalueshmëria pas 3 orësh
Mbushja e fugave në mure pas 8 deri 12 orësh
Mbushja e fugave në mure pas 
ngjitjes me Dw 2200 Rapid pas 3 orësh

Mbushja e fugave në dysheme pas 24 deri 36 orësh
Mbushja e fugave në dysheme 
pas ngjitjes me Dw 2200 Rapid pas 3 orësh
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EPOFUGA EFG-6700

EPOFUGA EFG - 6700 
Dy – komponent EPOXY, mbushës për fuga dhe ngjitës  për  dysheme 
dhe mure

PËRSHKRIMI
EPOFUGA EFG - 6700 është stuko pllakash 2 – komponentësh me bazë 
epokside pa praninë e solventëve. Produkti karakterizohet nga rezist-
enca në ngjeshje të lartë, përkulje dhe forcë ngjitës të lartë. EPOFUGA 
EFG - 6700 është rezistent ndaj disa acideve, bazave, agjentëve gërryes 
për beton, agjentëve të pastrimit, ujit të detit dhe ujit të kripur. EPOF-
UGA EFG - 6700 ka punueshmëri të shkëlqyer për aplikime në dysheme 
dhe për aplikime në mur. Gjithashtu pastrohet lehtë me ujë para se të 
forcohet. Të përshtatshme për dimensione fuge nga 0 - 12 mm. Produkti 
është klasifikuar si stuko pllakash me normën RG2 sipas EN 13888 dhe si 
ngjitës pllakash me normën R2T sipas EN 12004.

FUSHAT E APLIKIMIT
Epofuga EFG 6700 aplikohet kudo ku kërkohet rezistenë e lartë mekan-
ike dhe rezistencë e lartë ndaj lëndëve kimike. Produkti përdoret për 
përdorim industrial. Ai është i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave në 
dysheme dhe në mure gjithashtu për mbushjen e fugave në zonat indus-
triale si fabrikat e birrës, qumështit, laboratore, thertoreve dhe në sek-
torë të tjerë të ushqimit ose industrisë kimike, si dhe në pishina, kuzhina 
etj. Sipas W - 347, EPA 330,5 dhe EPA 110.2 EPOFUGA EFG - 6700 është 
gjithashtu i përshtatshëm për sipërfaqe në kontakt të drejtpërdrejtë me 
produktet ushqimore.

MBUSHJA E FUGAVE
Përzierja hidhet gradualisht në nyjet e thata dhe të pastra dhe ha-
pet duke përdorur një mallo gome në drejtim diagonal me fugën, për 
ti mbushur ato plotësisht dhe për të hequr materialin e tepërt. Sasia 
tjetër e fugës epokside që mbetet në sipërfaqet e pllakave largohet duke 
përdorur një sfungjer të njomë pak të fortë. Më pas, pllakat pastrohen 
përsëri me një sfungjer të butë të pastër dhe pak të njomë. Përdorimi i 
ujit të vakët e bën pastrimin më të lehtë. Për pastrim më të lehtë, në ujë 
shtohet 10% (në peshë) alkool.

2.5 MBUSHËS FUGASH EPOKSID

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside dy - komponentëshe

Ngjyrat Ngjyra të ndryshme
Raporti përzierjes 9:1 Në peshë
Dendësia 1,85 ± 0,05 Kg/lt në 23oC
Jetëgjatësia Afërsisht 45 min në 23oC
Pastrimi Brenda 45 min në 23oC
Kalueshmëria Pas 16 h në 23oC
Temperatura minimale për forcim +10oC
Ngarkesë e pjesshme pas 48 h në 23oC
Ngarkesë e plotë pas 7 ditë në 23oC
Rezistenca në ngjeshje 50 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Forca në përkulje 35 N/mm2 (DIN EN 196 - 1)
Rezistenca ndaj konsumimit ≤ 200 mm3

Tkurrja ≤ 1,0 mm/m

Absorbimi i ujit pas 240 min ≤ 0,02 g

Rezistencat në tërheqje > 5,5 N/mm2

Rezistencat në tërheqje pas vep-
rimit të nxehtësisë > 4 N/mm2

Rezistencat në tërheqje pas zhytjes 
në ujë > 5 N/mm2

Të gjitha matjet janë kryer  Sipas EN 13888 dhe EN 12004

Pastrimi i veglave Veglat duhet të pastrohen me ujë 
pas çdo ndërprerje të punës

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal 
të mbyllur, në zonat e mbrojtura nga lagështia dhe ekspozimit të drejt-
përdrejtë të diellit. Temperatura e ruajtjes rekomandohet midis +5°C 
dhe +35°C.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

5 kg/A&B 60 copë/paletë 0.2-1 kg/m2 Sipas katalogut 

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2/R2T

E
N 13888   EN 12004
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PREMIUM

2.5 MBUSHËS FUGASH EPOKSID

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

3 kg/A&B 60 copë/Paletë 0.2-1kg/m2 Shikoni Katalogun 

PREMIUM
Stuko pllakash me bazë epokside 2 komponente

KARAKTERISTIKAT
Stuko me 2 komponent me 30 nuanca të gatshme, pa hollues, me 
bazë rezina epokside dhe inerte silicilike të holla. Eshtë rezistente ndaj 
acideve, alkaleve, dhe pastruesve të fuqishëm, në shumicën e hol-
luesve organik gjithashtu dhe ndaj ujit të kloruar ose me kripë. Shfaq 
punueshmëri të shkëlqyer, ngjitshmëri të madhe në anët e fugës dhe 
është plotësisht hidroizolues, pa u njollosur. Nuk është përthithës, nuk 
lejon zvillimin e baktereve, pastrohet lehtësisht në bazë të përditshme, 
dhe është gjithashtu rezistent në kushtet e higjenës. Eshtë e përshtat-
shme për gjerësi fugash 1 - 10 mm, dhe sipërfaqja përfundimtare është 
absolutisht e lëmuar, si porcelani. Para ngurtësimit pastrohet lehtësisht 
me ujë të vakët. Klasifikohet në kategorinë RG2, sipas EN13888. 

FUSHAT E APLIKIMIT
Premium me 30 nuanca të gatshme, është e përshtatshme për pllaka 
graniti të llustruar kudo që estetika kërkon fugë të bardhë ose ngjyrë të 
çelur ku nuanca nuk do të ndryshojëë nga njollat dhe ndotjet. Gjithash-
tu përdoret për stukim fugash mermeri, duke parandaluar thithjen 
e ujit dhe ndotjeve, në të kundërt me pluhurat e stukimit me bazë 
çimentore. Rekomandohet për skulptura mermeri dhe për mozaike në 
pishina, mjedise notimi dhe WC publike. Zëvendëson stukot e gryera të 
fugave me bazë çimento në pishina, ku më parë kemi shkulur të vjetrën 
në thellësi 3 - 4 mm. Gjithashtu ngjit shkëlqyer ç’do zbatim në mermer.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Largojmë nga fugat dhe sipërfaqja e granitëve ose mermerëve mbe-
turinat e mundshme të ngjitësit me bazë çimenton dhe pluhurat.

2. Aplikimi
Fugat mbushen me spatul gome, duke e hapur dhe duke shtypur 
diagonalisht me fugat, pa lënë boshllëqe dhe prapambetje.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rrethana matje 23oC dhe 50% R.H.)

Forma Α (rrëshira) – Pastë e dendur – 
32 nuanca të zgjedhura

Β (ngurtësuesi) Pastë - Ngjyrë Bezhë
Pesha specifike e përzjerjes 1,65±0,05 Kg/lt
Raporti i pËrzierjes 9 pjesë Α/1 pjesë Β
Koha e jetës në enë 2 orë në 20oC, 1 orë në 40oC
Temperatura e zbatimit Nga +10oC deri +35oC
Termorezistenca Nga - 40oC deri +110oC
Shkelja Pas 16 orësh në 23oC

REZISTENCA MEKANIKE
Rezistenca 28 ditëshe, sipas 
EN 196 - 1 në
• përkulje 29.0 N/mm²
• thyerje 58,0 N/mm²
Rezistencë 7 ditëshe, sipas DIN 
18156 në
• shkëputje 3,5 N/mm²

KONSUMI
Për stukim fugash 0,2 - 3.0 Kg/m², analogjikisht me trashësinë e pl-
lakave dhe gjerësinë e fugës.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedise të thata dhe me hije, lagështirë të ulët, për të paktën 
24 muaj nga data e prodhimit.

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2
EN 13888
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EPOFUGA GG 7700

2.5 MBUSHËS FUGASH EPOKSID

EPOFUGA GG 7700
Stuko pllakash e lehtësuar me bazë epokside 2 komponentëshe

KARAKTERISTIKAT
Stuko me 2 komponentë, pa hollues, me bazë rezina epokside dhe 
inerte silicilike të lehtësuara. Eshtë rezistente ndaj acideve, alkaleve, 
dhe pastruesve të fuqishëm, në shumicën e holluesve organik gjithashtu 
dhe ndaj ujit të kloruar ose me kripë. Shfaq punueshmëri të shkëlqyer, 
ngjitshmëri të madhe në anët e fugës dhe është plotësisht hidroizolues, 
pa u njollosur. Nuk është përthithës, nuk lejon zvillimin e baktereve, 
pastrohet lehtësisht në bazë të përditshme, dhe është gjithashtu 
rezistent në kushtet e higjenës. Eshtë e përshtatshme për gjerësi fugash 
1 - 10 mm, dhe sipërfaqja përfundimtare është absolutisht e lëmuar, 
si porcelani. Para ngurtësimit pastrohet lehtësisht me ujë të vakët. 
Klasifikohet në kategorinë RG2, sipas EN13888. 

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFUGA GG 7700 është e përshtatshme për mbushjen e fugave në 
ambiente që përdoren kimikate të forta si laboratore, linja prodhimi etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Largojmë nga fugat dhe sipërfaqja e graniteve ose mermereve 
mbeturinat e mundshme të ngjitësit me bazë çimenton dhe pluhurat.
2.Aplikimi
Fugat mbushen me spatul gome, duke e hapur dhe duke shtypur 
diagonalisht me fugat, pa lënë boshllëqe dhe prapambetje.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23°C dhe 50% R.H.) 

Forma Α (rrëshira) – Pastë e dendur 

Β (ngurtësuesi) Pastë 
Ngjyrë  Bezhë
Pesha specifike e përzierjes 1,65±0,05 Kg/lt

Raporti perzjerjes 9 pjesë Α/1 pjesë Β
Koha e jetës në enë 2 orë në 20°C,
1 orë në 40°C
Temperatura e zbatimit Nga +10°C deri +35°C
Termorezistenca Nga - 40°C deri +110°C
Shkelja Pas 16 orësh në 23°C

REZISTENCA MEKANIKE 

Rezistenca 28 ditëshe, sipas EN 196-1 në

• përkulje 29.0 N/mm²
• thyerje 58,0 N/mm²
Rezistenc 7 ditëshe, sipas DIN 18156 në
• shkëputje 3,5 N/mm²

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi Ngjyra/specifikime 
të tjera

5 kg/A&B 60 cp/paletë 0.2-2kg/m2
E bardhë - 01

Gri - 04

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2
EN 13888

KONSUMI
Për stukim fugash 0,2 - 3.0 Kg/m², analogjikisht me trashësinë e 
pllakave dhe gjerësinë e fugës.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedis të thatë dhe me hije, lagështi të ulët, për të paktën 24 
muaj nga data e prodhimit.



1150800-1000
 Technical Support

FLEX PU 40 PLUS

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi

600 ml/tubet 12 copë/kuti 0.2-2 kg/m2

FLEX PU - 40 PLUS
Silikon me bazë poliuretani me rezistenca ekstremisht të larta ndaj ki-
mikatëve

KARAKTERISTIKAT
Mastikë elastik fugash, një përbërës, me bazë poliuretanike. Eshtë me-
kanikisht rezistent, nuk vajoset dhe reziston në diell dhe në dëborë. Nuk 
ndikohet nga uji i kripur ose jo, lyhet dhe është rezulëtativ për vulosje 
fugash me gjerësi 6 - 30 mm dhe thellësi 3 - 15 mm.

APLIKIMI
FLEX PU - 40 PLUS ofrohet për vulosje elastike të pretendimeve të larta, 
në zbatime të shumta: 
• Mbulim fugash bymimi në ndërtesa, koridore aeroporti, lidhje tubash 
çimento kanalizimesh, mure parafabrikat prej betoni.
• Vulosje fugash kasash dritaresh, dyersh, prej alumini, metalike, druri 
dhe PVC.
• Hidroizolim perimetrik ndërtesash në bashkimin e sipërfaqeve të 
jashtme horizontale me ato vertikale.
• Mbrojtje të ngjitjes dhe të vulosjes gjatë vendosjes së pllakave, sa tek 
mbushja e fugave bymyese, në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme, 
aq edhe në mbushjen e fugave perimetrike tek përfundimet e pllakave 
të dyshemesë me muret ose parmakët si edhe në ballkone para mbu-
limit me parvaze.
• Vulosje kangjellash metalike dhe druri në vëndet e bashkimit të tyre 
me mermerët, gurë natyral ose beton në tarraca, ballkone, mure.
• Punime ndërtim anijesh për çdo vulosje elastike ose fiksim poliestere 
me dru, inoks ose alumin.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa të jetë e qëndrueshme, e thatë dhe e çliruar nga vajra. Në 
sipërfaqe prej betoni ose suva, largojmë nga anët e fugave materialet 
e kalbura dhe pluhurat me furçë teli dhe fshesë thithëse ose me ajër 
presioni dhe penel. Thëllësia e fugës përcaktohet në gjysmën e gjerë-
sisë së saj dhe regullohet me kordon mbushës fugash prej polietilen të 
fryrë dhe në qoftë se nuk ekziston, me polisterin të fryrë. Përdorimi i 
letrës ngjitëse në kufitë e fugës lehtëson në përcaktimin e saktë të vijës 
vulosëse. Për puthitje më të mirë dhe ngjitje të pathyeshme të FLEX 
PU - 40 PLUS.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në vënde të thata dhe nën hije të paktën 12 muaj nga data e 
prodhimit.

PAKETIMI
Kuti kartoni 12 tubetësh 600 ml

KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Baza Poliuretanike
Forma - Ngjyra Gri
Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri + 30°C
Termorezistenca Nga - 30°C deri + 80°C
Pesha specifike 1,15 - 1,19 gr/ml
Kohë krijimi membrane sipërfaqsore 15 - 20 minuta
Mundësia e deformimit të nyjes 25%
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FLEX PU 40

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi

600 ml/tubet 12 copë/kuti 0.2-2 kg/m2

FLEX PU - 40
Silikon me bazë poliuretani

KARAKTERISTIKAT
Mastikë elastik fugash, një përbërës, me bazë poliuretanike. Eshtë me-
kanikisht rezistent, nuk vajoset dhe reziston në diell dhe në dëborë. Nuk 
ndikohet nga uji i kripur ose jo, lyhet dhe është rezulëtativ për vulosje 
fugash me gjerësi 6 - 30 mm dhe thellësi 3 - 15 mm.

APLIKIMI
FLEX PU - 40 ofrohet për vulosje elastike të pretendimeve të larta, në 
zbatime të shumta: 
•Mbulim fugash bymimi në ndërtesa, koridore aeroporti, lidhje tubash 
çimento kanalizimesh, mure parafabrikat prej betoni.
•Vulosje fugash kasash dritaresh, dyersh, prej alumini, metalike, druri 
dhe PVC.
• Hidroizolim perimetrik ndërtesash në bashkimin e sipërfaqeve të 
jashtme horizontale me ato vertikale.
•Mbrojtje të ngjitjes dhe të vulosjes gjatë vendosjes së pllakave, sa tek 
mbushja e fugave bymyese, në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme, 
aq edhe në mbushjen e fugave perimetrike tek përfundimet e pllakave 
të dyshemesë me muret ose parmakët si edhe në ballkone para mbu-
limit me parvaze.
•Vulosje kangjellash metalike dhe druri në vëndet e bashkimit të tyre 
me mermerët, gurë natyral ose beton në tarraca, ballkone, mure.
• Punime në ndërtim anijesh për çdo vulosje elastike ose fiksim polies-
tere me dru, inoks ose alumin.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa të jetë e qëndrueshme, e thatë dhe e çliruar nga vajra. Në 
sipërfaqe prej betoni ose suva, largojmë nga anët e fugave materialet 
e kalbura dhe pluhurat me furçë teli dhe fshesë thithëse ose me ajër 
presioni dhe penel. Thëllësia e fugës përcaktohet në gjysmën e gjerësisë 
së saj dhe regullohet me kordon mbushës fugash prej polietilen të fryrë 

dhe në qoftë se nuk ekziston, me polisterin të fryrë. Përdorimi i letrës 
ngjitëse në kufitë e fugës lehtëson në përcaktimin e saktë të vijës vu-
losëse. Për puthitje më të mirë dhe ngjitje të pathyeshme të FLEXPU-40.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në vënde të thata dhe nën hije të paktën 12 muaj nga data e 
prodhimit.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Baza Poliuretanike
Forma - Ngjyra Gri
Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +30°C
Termorezistenca Nga - 30°C deri +80°C
Pesha specifike 1,15 - 1,19 gr/ml
Kohë krijimi membrane sipër-
faqësore 15 - 20 minuta

Mundësia e deformimit të nyjes 25%
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D 707 ULTRACOLOR

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE

D 707 ULTRACOLOR
Silikon neutral me elasticitet.

KARAKTERISTIKAT
Silikon me elasticitet të madh, me ngjitshmëri të lartë në sipërfaqe po-
roze. Reziston ndaj mykut, kushtet e vështira kohore dhe rrezeve UV, 
dhe është rezistent ndaj detergjentëve, acidit dhe ujit të kripur.
Stabilizohet shpejt duke reaguar më lagështinë, paraqet forcë ngjitëse 
të veçantë dhe rezistencë të gjatë në nyjet me levizshmëri të theksuar, 
pa u çarë dhe pa u rrjepur.

FUSHA E PËRDORIMIT
Silikoni D 707 Ultracolor përdoret pa astar në materiale siç janë por-
celani, qelqi, qeramikë e emaluar, poliester, alumin i anoduar, dru të 
vernikuara për silikonim nyjesh me gjerësi 3 - 40mm, si për sipërfaqe të 
brendshme ashtu edhe për sipërfaqe të jashtme. Eshtë i domosdoshëm 
për vulosjen e nyjeve në banaket e guzhinave, lavapjata inoksi, peri-
metrikisht në lavamane, vaska, pllaka dushi prej porcelani ose plastik, 
mjedise industriale ku nuk lejohet zhvillimi i kërpudhave. Rekomando-
het për vulosje dhe montim konstruksionesh prej qelqi, por edhe zba-
time të shumta hidraulike, ftohëse dhe elektrike, si edhe në montimin 
e pllakave.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë dhe e pastruar nga 
vajra dhe pluhura. Në qoftë se nevojitet astar, vendosja e selikonit bëhet 
të paktën pas 20 minutash dhe më të shumtën 3 orë. Për vendosje pa 
probleme pastrimi nga prapambetjet, rekomandohet përdorimi i shiritit 
të letrës ngjitëses para çdo përdorimi të silikonit, e cila hiqet pas çdo 
zbatimi.

APLIKIMI
Vendosim tubetin në pistoletën e posaçme dhe presim majën në mënyrë 
të pjerët, duke drejtuar majën në kënd 450 në drejtim të aksit të fugës, 
duke e mbushur pa bllokuar ajër. Lëmimi bëhet brenda 10 minutave me 
spatulë ose me gisht, pasi më parë të laget në ujë me detergjent.

KONSUMI

Fuga Metra Lineare

4 x 6 mm 12,9
6 x 6 mm 8,6
8 x 6 mm 6,4
12 x 8 mm 3,2
16 x 10 mm 1,9
20 x 12 mm 1,3

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedise të mbrojtura nga ngricat deri në 18 muaj nga data e 
prodhimit.

PAKETIMI
Kuti kartoni 6 tubetë 280 ml.

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti

Transparent
E bardhë

Gri 
Bezhë

Anemone
Gri e lehtë
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FUGA TAPE

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE

FUGA TAPE
Shirit gome qe shërben për të kontrolluar thellësinë e aplikimit të 
silikonit në fugat e dilatimit.

KARAKTERISTIKAT
Shirit sferik shumë fleksibël i cili ngjeshet pa humbur fleksibilitetin. 
Siguron lëvizjen e të gjitha llojeve të silikoneve dhe karakterizohet nga 
vendosje e thjështë dhe e lehtë.

FUSHA E PËRDORIMIT
Shiriti FUGA TAPE rregullon thellësine e kërkuar të fugës dhe ndihmon 
në parandalimin e ngjitjes në tre anë të silikonit, bazuar në standarde.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Diametri i shiritit duhet të jetë 25% më i madh se ai i fugës se diletimit.
Bëhet vendosja në mënyrë të kujdesshme në mënyrë që të mos 
dëmtohet apo të çahet, për këtë arsye duhet të evitohet përdorimi i 
mjetëve të mprehta gjatë montimit. Vendosje më tepër e shiritit nuk 
rekomandohet. Mbas vendosjes së shiritit aplikohet silikoni I duhur, me 
bazë poliuretani.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Duhet ruajtur në mjedis normal dhe paketim origjinal, të mbrojtur nga 
ekspozimi direkt ndaj diellit.

Kodi Diametër copë/kuti

D-6 6 mm 1000 ml/kuti

D-8 8 mm 550 ml/kuti

D-10 10 mm 350 ml/kuti

D-13 13 mm 200 ml/kuti
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GLITTER

2.6 PRODUKTE SHTESË PËR TRAJTIMIN E FUGAVE

GLITTER 
Glitter metalik me ngjyrë, me bazë poliesteri dhe alumini.

FUSHA E APLIKIMIT
Glitter shtohet në EPOFUGA EFG 6700 deri në masën 10% në raport 
me peshën e produktit. Glitter është i disponueshëm në dy ngjyra, 
Silver dhe Gold. Pas përzierjes së plotë i jep produktit karakteristika të 
veçanta dekorative. Mos përdorni më shumë se doza e rekomanduar. 
Ky produkt nuk është i rekomandueshëm për pishina dhe për përdorim 
të jashtëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Rekomandohet të shtohet deri në 10% të peshës së PREMIUM. Shtimi 
bëhet direkt gjatë përzierjes së komponentit A dhe B. Pas përzierjes 
produkti duhet të aplikohet brenda kohës së lejueshme, domethënë 
para se produkti të ngurtësohet.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Të ruhet në vënde të mbuluara dhe të thata.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

100 gr/qese 10 copë/kuti 500gr për 5 kg fuga 
epoxy

Gold
Silver
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MONOLIT

MONOLIT
Llaç hidroizolues një komponentësh me bazë çimento

KARAKTERISTIKAT
Llaç hidroizolues një komponentësh me bazë çimento i cili ofron cilësi të 
mira izoluese ndaj lagështisë dhe mbron betonin nga karbonizimi. Është 
i përshtatshëm për tu përdorur në hidroizolimin e depozitave që mbajnë 
ujë të pijshëm, bodrumeve etj. I lehtë në aplikim dhe kosto të ulët ap-
likimi si dhe nuk ka efekt korroduse për betonet e përforcuara me çelik.

FUSHAT E APLIKIMIT
Hidroizoliom i sipërfaqeve prej betoni, suvasë dhe mureve nga lagësh-
tia. I përshtatshëm për hidroizolimin e depozitave të ujit, bodrumeve, 
ambienteve nëntokësore etj. I përshtatshëm për hidroizolimin e brend-
shëm për zonat nëntokësore, si për shembull bodrumeve, pasi i rezizton 
presioneve të larta për shkak të lidhjen shumë të fortë që krijon me 
suportin.

MËNYRA E PËRGATITJES
Përgatitja e suportit
Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhurat, yndyrnat dhe çdo lloj 
tjetër papastërtie. Nëqoftëse sipërfaqja  ku aplikohet MONOLIT ka pla-
saritje ose të çara, fillimisht kryhet mbyllja e tyre dhe pastaj aplikohet 
produkti. Nëse sipërfaqja ku aplikohet ka cepa telash të dalë, ato duhet 
të priten nga 2 deri në 4 cm thellësi dhe pastaj vrima e krijuar mbyllet e 
më pas aplikohet produkti.

3.1 HIDROIZOLUES NJË KOMPONENTËSH

APLIKIMI
MONOLIT shtohet gradualisht në sasinë e kërkuar të ujit nën një përzi-
erje të vazhdueshme derisa të formohet një masë viskoze e përshtat-
shme për tu aplikuar me furçë. Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të 
jetë terësisht e tharë dhe nuk duhet të ketë gjurmë lagështie. Produkti 
aplikohet me dy ose më shumë shtresa në varësi të mjedisit ku apli-
kohet. Çdo shtresë nuk duhet të jetë më shumë se 1mm e trashë për 
të shmangur plasaritjet dhe shtresa pasardhëse aplikohet mbasi të jetë 
tharë plotësisht shtresa parardhëse.

PAKETIMI
MONOLIT është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe 
mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes
5 kg/qese

54 cp/paletë
4 qese/kuti 3-4 kg/m2 Gri
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri
Dendësia e Përzierjes 1.30 gr/cm
Djegshmëria I padjegshëm

Ruatja 12 muaj në ambalazh origjinal 
në vend të thatë

Raporti I Përzierjes 
Me spatul
Me furçë 6 - 7 L ujë për 25 Kg 
MONOLIT
7 - 8 L ujë për 25 Kg MONOLIT
pH i Përzierjes 12
Kohëzgjatja përzierjes 45 min
Koha e aplikimit midis 2 duarve Pas 4 orëve në 23oC
Trashësia max
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MONOFLEX

3.1 HIDROIZOLUES NJË KOMPONENTËSH

MONOFLEX
Material fleksibël hidrolizues një-komponentësh me aftësi të mira hi-
drolizuese dhe mbrojtëse.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Material në formë pluhuri një-komponetësh me bazë çimento me gran-
ulometri të seleksionuar, rezina  sintetike dhe adetiv special me veti 
hidrofobike. Materiali përziehet me ujë duke formuar një përzierje të 
lëngshme dhe homogjene. Është lehtësisht i aplikueshëm me spatul ose 
me furçë. Në sajë të përmbatjes të lartë të rezinave zotëron aftësi të 
mira ngjitëse.

KARAKTERISTIKAT
1. Nuk duhet të përdoret për hidroizolimin e sipërfaqeve plastike, drurit, 
kartonxhesit apo mure të lyer.
2. Mos shtoni në përzierje komponentë të tjerë si çimento, gëlqere etj
3. Mos e aplikoni në sipërfaqe të cilat mbajnë ujë të ndënjur.
4. Nuk duhet të përdorni produktin për të zgjidhur probleme të kondes-
imit të brenshëm, për këtë duhet të përdorni produktin përkatës.
5. Nëqoftëse produktit kërkojmë ti shtojmë elasticitetin mund ta përfor-
cojmë me adetivin FLEXIT

FUSHA E APLIKIMIT
Shtrimin e membranave hidroizoluese përpara vendosjes së pllakave për 
brenda dhe jashtë. Përdoret për hidroizolimin e mureve nëntokësore 
të brendshme dhe të jashtme, depozitave të ujit, banjove, tarracave, 
ballkoneve dhe shatërvaneve. Mbrojtje fleksibël dhe rezistente ndaj ujit 
e lagështisë për sipërfaqet e betonit dhe suvatë. Nivelim hidroizolues 
dhe elastik i suvave të plasaritura. 

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Materiali përzihet me një sasi uji në varësi të formës së aplikimit. 
Nëqoftëse hidrolizuesi do të aplikohet me spatul, do të përzieni 6 - 7 L. 
Nëqoftëse produkti do të aplikohen me furçë përzieni 7 - 8 l ujë për çdo 
25 Kg produkt. Përzieni përbërjen me një përzierës me xhiro të ngadalta 
derisa të formohet një përbërje homogjene. Përzierja lihet të pushojë 
për 10 minuta. Rekomandohet përzierja e përbërjes përpara përdorimit.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Dysheme çimentoze në ballkone, tarraca, banjo etj. 
Sipërfaqja që do të izolohet duhet të ketë një pjerrësi të përshtatshme 
dhe nuk duhet të ketë gropa (gropat duhen te mbulohen me FIBREN GP 
-  70). Nëqoftëse suporti ka mbetje telash apo hekurash të cilat dalin nga 
thellësia e betonit apo murit atëherë ato duhen prerë në thellësi 2 – 4 
cm dhe më pas gropën e hapur e mbulojmë me mënyrën e përshkruar 
më lart. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e pastër, 
rezistuese dhe e qëndrueshme. Për izolimin e bodrumeve në ndërtesat 
e vjetra, duhet të hiqet çdo suvatim ekzistues deri në një lartësi prej 30 
cm mbi nivelin e lagështisë dhe më pas të vazhdohet si më lart.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Hidrolizuesi aplikohet me spatul ose me furçë në varësi të trashësisë së 
sipërfaqes që do të hidrolizohet. Aplikimi me spatul bëhet në 2 - 3 duar 
por është e rëndësishme që kur të aplikohet dora e parë të lihet për 5 – 
6 orë kjo në varësi të temperaturës së ambientit. Është e rëndësishme 
që dora (shtresa) e parë të jetë tharë plotësisht përpara aplikimit të sh-
tresave të tjera të hidroizoluesit. Duhet ti kushtohet kujdes aplikimit të 
shtresës së parë të hidroizoluesit duke bërë të mundur që të mbulohet 
me kujdes e gjithë sipërfaqja që do të hidroizolohet. 

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 3-4 kg/m2 Gri
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri
Dendësia e Përzierjes 1.30 gr/cm
Djegshmëria I padjegshëm

Ruatja 12 muaj në ambalazh origjinal 
në vend të thatë

Raporti I Përzierjes 
Me spatul
Me furçë 6 - 7 L ujë për 25 Kg 
MONOFLEX
7 - 8 L ujë për 25 Kg MONOFLEX
pH i Përzierjes 12
Kohëzgjatja përzierjes 45 min
Koha e aplikimit midis 2 duarve Pas 4 orëve në 23oC
Trashësia max
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AQUABLOCKER EXPRESS

3.1 HIDROIZOLUES NJË KOMPONENTËSH

AQUABLOCKER EXPRESS
Hidroizolues osmozik I përshtatshëm për kontakt me ujë të pijshëm, për 
hidroizolimin e mureve dhe strukturave te betonit. Aquablocker Express 
është një produkt I parapergatitur  me baze çimento, agregateve me 
granulometri te seleksionuar dhe adetive special. Kur përzihet me ujë, 
Aquablocker Express mund të aplikohet me malle, furçë ose me sprucim 
duke ofruar  ngjitshmeri optimale me substratit, edhe në prani të pre-
sionit të lehtë negativ.

PROCEDURA E APLIKIMIT
A) Pergatitja e shtreses
Sipërfaqja që do të hidroizolohet duhet të jetë e pastër dhe të forte me-
kanikisht. Hiqen pjesët e thërrmueshëm ose të lirshme, pluhur, llaqe 
dhe bojë eleminohen me ane mekanike, ose me presion të lartë uji. Pla-
saritjet dhe te çarat riparrohen me FIBREN GP-70.

B) Përgatitja e produktit
Hidh 7.0-7.5 litra ujë në një enë të përshtatshme dhe ngadalë shtoni 
Aquablocker Express, ndërsa përzierja behet me një mikser elektrik. Për-
zijeni produktin për disa minuta, duke u kujdesur të përzieni të gjithë 
sasine e produktit, derisa llaçi te mos kemi pranine e kokrrizave. Lini ma-
terialin të qëndrojë për rreth 10 minuta dhe riperzijeni para perdorimit.

C) Aplikimi i produktit
Aplikoni Aquablocker Express me anen e një furçë, mistri apo pompe. 
Aplikimi me furçë kërkon 2-3 shtresa. Sigurohuni qe shtresa e më-
parshëm është e thatë para se të aplikoni shtresen e ardhshëm. Për të 
pasur aderimin te përsosur mes shtresave, është e rekomandueshme 
të mos e kalojë 24 orë. Kur aplikimi behet me spërkatje, një makinë 
normale llacrash mund të përdoret për të bërë të sigurt përzierjen e 
produktit. Trashësia e fundit e Aquablocker Express duhet të jetë rreth 
2 mm. Aquablocker Express nuk mund të jetë ekspozuar ndaj çdo lloj 
trafiku. Kur aplikohet mbi dysheme apo sipërfaqe që i nënshtrohen ak-
sidentale rënie e objekteve që mund të shkaktojnë dëme, ajo duhet të 
mbrohet.

KONSUMI
Rreth 1.6 kg/m2 për mm trashësi.

PAKETIMI
Aquablocker Express është e paketuar ne thase nga 25 kg.

RUAJTJA
Aquablocker Express mund të ruhen për deri në 12 muaj në paketimin 
origjinal në një vend të thatë.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.6 kg/m2 / mm Gri
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri
Densiteti 1,300 Kg/m3

Raportii përzjerjes 7.0 - 7.5 Liters
Temperatura e aplikimit +5ᵒC - +35ᵒC
Koha e punueshmërisë 60 minutes
Rezistenca në ngjeshje > 25 N/mm2

Forca në ngjeshje > 6 N/mm2

Forca lidhëse > 2 N/ mm2
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IZOFLEX

IZOFLEX
Material dy komponentësh me bazë çimento dhe hidroizolues, elastik
me funksion mbrojtës për tarraca, themele dhe bodrume.

KARAKTERISTIKAT
Hidroizolues dy-komponentësh me bazë çimento, inertesh me granu-
lometri të seleksionuar, aditivësh specialë dhe polimere sintetike në 
dispersion ujor. Duke përzier dy komponentët, përftohet një masë që 
mund të aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, me një trashësi deri në 1 
mm për shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rezinave sintetike dhe cilë-
sive të tyre, ai garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet 
e betonit, tullave dhe qeramikës (të parapërgatitura). Pas forcimit, ai 
krijon një shtresë hidroizoluese dhe elastike, rezistente ndaj agjentëve 
atmosferikë.

FUSHA E ZBATIMIT
● Shtrimin e membranave hidroizoluese përpara vendosjes së pllakave 
për brenda dhe jashtë.
● Mbrojtje fleksibël dhe rezistente ndaj ujit e lagështisë për sipërfaqet 
e betonit dhe suvatë. Sa më i madh është presionit ujit aq më i trashë 
duhet aplikuar produkti.
● Veshje hidroizoluese dhe mbrojtëse e sipërfaqeve të betonit, subjekt i 
agresonit kimik, si kripërat anti - ngricë, sulfatet, etj.
● Nivelim hidroizolues dhe elastik i suvave të plasaritura. 
● Veshje hidroizoluese dhe mbrojtëse e mureve në themele.
● I përshtatshëm për hidroizolimin e sipërfaqeve të cilat janë subjekt i 
vibrimeve dhe i deformimeve të ndryshme.
● Hidroizolim i pishinave me beton të maturuar (mbi 6 muaj)

MËNYRA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Dysheme çimentoze në ballkone, tarraca dhe pishina, sipërfaqja që do 
të izolohet duhet të ketë një pjerrësi të përshtatshme dhe nuk duhet të 
ketë gropa (gropat duhen të mbulohen me FIBREN GP - 70). Në qoftë se 
suporti ka mbetje telash apo hekurash të cilat dalin nga thellësia e be-
tonit apo murit atëherë ato duhen prerë në thellesi 2 - 4 cm dhe më pas 
gropën e hapur e mbulojmë me mënyrën e përshkruar më lart.

3.2 HIDROIZOLUES DY KOMPONENTËSH

IZOFLEX
Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e pastër, rezistuese 
dhe e qëndrueshme. Per izolimin e bodrumeve në ndertësat e vjetra, 
duhet të hiqet çdo suvatim ekzistues deri në një lartësi prej 30 cm mbi 
nivelin e lagështisë dhe më pas të vazhdohet si më lart. Në rastin e mbi-
vendosjes së pllakave mbi pllakat ekzistuese të qeramikës, sigurohuni 
që ato të jenë të ngjitura mirë; pastroni dhe përgatisni sipërfaqen e dy-
shemesë së vjetër me kujdes, fillimisht me një detergjent të përshtat-
shëm, dhe më pas me FUGA CLEAN. Suvatë duhet të jenë të maturuara 
(7 ditë për çdo cm trashësi) me ngjitje të përshtatshme në suport dhe 
rezistëncë mekanike të mirë. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë 
plotësisht e pastër dhe e qëndrueshme. Lagni me ujë sipërfaqen që do 
të izolohet, përpara se të aplikoni IZOFLEX.

APLIKIMI
Derdhni komponentin B (lëngun) në një enë të pastër të përshtatshme; 
më pas, shtoni me ngadalë komponentin A (pluhurin) duke e përzier 
mekanikisht. Përziejeni me kujdes me një përzierës mekanik me shpe-
jtësi të vogël, derisa të përftohet një masë homogjene. Nuk këshillohet 
përgatitja e përzierjes manualisht. APLIKIMI i materialit bëhet me furçë 
ose me rrul në disa duar në varesi të mbrojtjes që duam të sigurojmë 
ndaj ujit. Materiali aplikohet 1 mm për shtresë. Shtresa pasardhëse 
aplikohet mbasi të jetë tharë shtresa paraardhëse. Mbasi të keni ap-
likuar materialin duhet ta mbroni atë nga temperaturat e larta, shiu, 
etj. Në këndet lidhëse midis dyshemeve dhe mureve apo në sipërfaqet 
me shumë shtypje dhe mikroçarje etj, IZOFLEX ka nevojë për përfor-
cim duke mbuluar sipërfaqet me një shirit rrjetë me fibra 10 cm dhe 
nqs sipërfaqja është shumë difektoze atëherë të mbulohet komplet me 
rrjetë me fibra xhami nga 65 - 125 gr për m2. Gjithashtu rrjetë përdoret 
dhe për pishina apo tarraca. 

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes  54 cp/paletë 2-4kg/m2 Gri

8  kg/bidon 60 cp/paletë 1:3.2 E Bardhë

13 kg/thes 2-4kg/m2 Gri

4  kg/bidon 1:3.2 E Bardhë
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TË DHENA TEKNIKE (në 23oC dhe 
50% U.R) 
 A                                                    B
Pamja pluhur lëng 
Ngjyra Gri E Bardhë 
Masa volumore 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Mbetje e thatë 100% 50% 
Djegshmëria I padjegshëm 
Ngjyra e përzierjes gri 
Raporti i përzierjes 25 8
Konsistenca e përzierjes I lyeshëm me furçë 
Koha e punueshmërisë ≥60 min 
Masa volumore e përzierjes 1.7 gr/cm³ 
Temperatura e aplikimit nga+8oC deri në +30oC 
Trashësia max për dorë 1 mm 
Koha midis duarve 4-5 orë 
Koha për shtrimin e pllakave 24 orë 
Afati i ruajtjes 12 muaj 
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GREENPROOF ELASTIC 

IZOELASTIC
Është hidroizolues dy komponentesh elastik me baze cimento dhe 
polimeri. Eshte ne perputhje me standardin EN 1504-2. 

KARAKTERISTIKAT
Hidroizolues dy komponentesh qe ofron avantazhet e meposhtme:
•  Rezistent ndaj presionit negative dhe pozitiv
•  Mbyllje elastike e mikroplasaritjeve
•  Elastik
•  Ekonomik
•  Jo toksik
•  Nuk permban kloride
•  Direkt mbi hidroizolues mund te aplikohet edhe ngjitesi i pllakave
•  Rezistent ndaj baktereve
•  I lehte ne aplikim
•  Ngjitje shume e mire mbi siperfaqen ku aplikohet
•  Aplikohet mbi siperfaqe te njome

FUSHAT E APLIKIMIT
Për hidroizolimin e ndërtesave të ekspozuara ndaj presionit hidrosta-
tik pozitiv dhe negativ si: pishina,depozita,impiante të trajtimit të ujit, 
muret e bodrumeve dhe sipërfaqet e dyshemeve, rezervuare, kanale, 
tuba betoni, puseta, ballkone, kanalizime sanitare, kuzhina, dhoma la-
vanderie etj.

MËNYRA E APLIKIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
GREENPROOF ELASTIC duhet të aplikohet në beton, llaç çimento,ne 
panele kartongipsi dhe guri.Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme, 
e pastër, dhe e lirë nga yndyrat dhe pluhuri, të mos ketë defekte dhe të 
çara. Nëse siperfaqja ka pika të ndara dhe të çara, ato duhet të riparo-
hen duke aplikuar Fibren GP 70 (llaç riparues). Metoda më e përshtat-
shme për pastrimin e siperfaqes  është që të përdoret ujit nën presion. 
Nëse sipërfaqja që do të izolohet,ka ujë që rrjedh,rrjedhja duhet të nda-
let duke aplikuar Hidrostop. Prania e lagështisë në sipërfaqe nuk ndikon 
në zbatimin e sistemit.

APLIKIMI
Materiali që është për t’u aplikuar duhet të përgatitet duke përzjerë 
pluhurin (A)  me komponentin likuid (B) për këtë qëllim përdoret një 
mikser mekanik me 300-500 rrotullime për minutë). Përzierja duhet të 
vazhdojë deri në arritjen e homogjenizimit të plotë të masës. Materi-
ali duhet të aplikohet duke përdorur furcë (120 mm-200 mm e gjerë) 
apo rul,në dy ose tre shtresa. Çdo shtresë tjetër duhet të aplikohet 
në të njëjtin drejtim me shtresën e aplikuar më parë.Koha e aplikimit 
midis shtresave varet nga temperatura e ambientit dhe shkon 6-24 orë. 
Trashësia totale e tre shtresave duhet të arrijë në rreth 1,0-2,0 mm. 
sipërfaqet e trajtuara duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe ngricat 
për një periudhë prej të paktën 48 orë. Kur aplikoni hidroizoluesin, tem-
peratura duhet të jetë midis 10 ° C dhe 35 ° C.

KONSUMI
1.0 Kg / m2 për shtresë

PAKETIMI
Në sete nga 10 kg - paketim integral në kove plastike komponent A - 5kg 
dhe komponenti B - 5 kg.

RUAJTJA DHE  JETËGJATËSIA
24 muaj në qoftë se uhet  në paketim origjinal të mbyllur, në vende të 
thata,në një temperaturë midis 10°C dhe 30°C, e mbrojtur nga ekspo-
zimi i drejtpërdrejtë ndaj rrezeve të diellit.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

10 kg/bidon 60 copë / paletë 2-4kg/m2 Komponenti A +B
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TË DHENA TEKNIKE

Karakteristika                                            Vlera e deklaruar
Aparenca e Komponentit A                                    Pluhur i gjelbër
Aparenca e Komponentit B                                 E lëngshme e bardhë
Raporti i Përzierjes                                                 A: B = 1: 1
Konsistenca e përzjerjes së freskët                       250 mm
Densiteti i materialit te freskët                              1,25 kg / dm3
Punueshmeria ne kovë                                           5 orë 
Forca ngjitëse                                                         > 0.8 ZMD
Pėrshkueshmëria e avujve                                     Sd <5 m
Absorbimi kapilar dhe përshkueshmëria ujit         <0.1 kg / m2h1 / 2 
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IZOELASTIC

3.2 HIDROIZOLUES DY KOMPONENTËSH

IZOELASTIC
Material dy komponentësh me bazë çimento dhe hidroizolues, elastik 
me funksion mbrojtës për tarraca, themele, pishina dhe bodrume.

KARAKTERISTIKAT
Hidroizolues dy-komponentësh me bazë çimento, inertesh me granulo-
metri të seleksionuar, aditivësh special dhe polimere sintetike në disper-
sion ujor. Duke përzier dy komponentët, përftohet një masë që mund të 
aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, me një trashësi deri në 1 mm për 
shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rezinave sintetike dhe cilësive të 
tyre, ai garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet e betonit, 
tullave dhe qeramikës (të parapërgatitura). Pas forcimit, ai krijon një sh-
tresë hidroizoluese dhe elastike, rezistente ndaj agjentëve atmosferikë.

FUSHA E ZBATIMIT
● Shtrimin e membranave hidroizoluese përpara vendosjes së pllakave 
për brenda dhe jashtë.
● Mbrojtje fleksibël dhe rezistente ndaj ujit e lagështisë për sipërfaqet 
e betonit dhe suvatë. Sa më i madh është presionit ujit aq më i trashë 
duhet aplikuar produkti.
● Veshje hidroizoluese dhe mbrojtësë e sipërfaqeve të betonit, subjekt i 
agresonit kimik, si kripërat anti-ngricë, sulfatet, etj.
● Nivelim hidroizolues dhe elastik i suvave të plasaritura.
● Veshje hidroizoluese dhe mbrojtëse e mureve në themele.
● I përshtatshëm për hidroizolimin e sipërfaqeve të cilat janë subjekt i 
vibrimeve dhe i deformimeve të ndryshme.
● Hidroizolim i pishinave me beton të maturuar (mbi 6 muaj)

MËNYRA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Dysheme çimentoze në ballkone, tarraca dhe pishina, sipërfaqja që do
të izolohet duhet të ketë një pjerrësi të përshtatshme dhe nuk duhet
të ketë gropa (gropat duhen të mbulohen me FIBREN GP - 70). Në qoftë
se suporti ka mbetje telash apo hekurash të cilat dalin nga thellësia e
betonit apo murit atëherë ato duhen prerë në thellesi 2 - 4 cm dhe më
pas gropën e hapur e mbulojmë me mënyrën e përshkruar më lart.
Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e pastër, rezistuese

dhe e qëndrueshme. Per izolimin e bodrumeve në ndertësat e vjetra,
duhet të hiqet çdo suvatim ekzistues deri në një lartësi prej 30 cm mbi
nivelin e lagështisë dhe më pas të vazhdohet si më lart. Në rastin e
mbivendosjes së pllakave mbi pllakat ekzistuese të qëramikës, siguro-
huni që ato të jenë të ngjitura mirë; pastroni dhe përgatisni sipërfaqen e
dyshemesë së vjetër me kujdes, fillimisht me një detërgjent të përshtat-
shëm, dhe më pas me FUGA CLEAN. Suvatë duhet të jenë të maturuara 
(7 ditë për çdo cm trashësi) me ngjitje të përshtatshme në suport dhe 
rezistëncë mekanike të mirë. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë 
plotësisht e pastër dhe e qëndrueshme. Lagni me ujë sipërfaqen që do 
të izolohet, përpara se të aplikoni IZOELASTIC.

APLIKIMI
Derdhni komponentin B (lëngun) në një enë të pastër të përshtatshme;
më pas, shtoni me ngadalë komponentin A (pluhurin) duke e përzier
mekanikisht. Përziejeni me kujdes me një përzierës mekanik me shpe-
jtësi të vogël, derisa të përftohet një masë homogjene. Nuk këshillohet
përgatitja e përzierjes manualisht. APLIKIMI i materialit bëhet me furçë
ose me rrul në disa duar në varesi të mbrojtjes që duam të sigurojmë
ndaj ujit. Materiali aplikohet 1 mm për shtresë. Shtresa pasardhëse
aplikohet mbasi të jetë tharë shtresa paraardhëse. Mbasi të keni ap-
likuar materialin duhet ta mbroni atë nga temperaturat e larta, shiu, 
etj. Në këndet lidhëse midis dyshemeve dhe mureve apo në sipërfaqet 
me shumë shtypje dhe mikroçarje etj, IZOELASTIC ka nevojë për për-
forcim duke mbuluar sipërfaqet me një shirit rrjetë me fibra 10 cm dhe 
nqs sipërfaqja është shumë difektoze atëherë të mbulohet komplet me 
rrjetë me fibra xhami nga 65 - 125 gr për m2. Gjithashtu rrjetë përdoret
dhe për pishina apo tarraca.

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 
10 kg/bidon

54 copë / paletë
60 copë / paletë 

2 - 4kg/m2 Komponenti A 
Komponenti B
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 Technical Support

TË DHENA TEKNIKE (në 23oC dhe 
50% U.R) 
 A                                                    B
Pamja pluhur lëng 
Ngjyra Gri/Bardhe bardhë 
Masa volumore 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Mbetje e thatë 100% 50% 
Djegshmëria I padjegshëm 
Ngjyra e përzierjes Gri 
Raporti i përzierjes 25 10
Konsistenca e përzierjes I lyeshëm me furçë 
Koha e punueshmërisë ≥60 min 
Masa volumore e përzierjes 1.7 gr/ cm³ 
Temperatura e aplikimit nga+8oC deri në +30oC 
Trashësia max për dorë 1 mm 
Koha midis duarve 4-5 orë 
Koha për shtrimin e pllakave 24 orë 
Afati i ruajtjes 12 muaj 
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IZOELASTIC UV

3.2 HIDROIZOLUES DY KOMPONENTËSH

IZOELASTIC UV
Material hidroizolues dy komponentësh me bazë çimentoje, me 
elasticitet dhe me funksion mbrojtës për tarraca. 

KARAKTERISTIKAT
Hidroizolues dy-komponentësh me bazë çimentoje, inertësh me gran-
ulometri të seleksionuar, aditivësh specialë dhe polimere sintëtike në 
dispersion ujor. Duke përzier dy komponentët, përftohet një masë që 
mund të aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, me një trashësi deri në 1 
mm për shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rezinave sintetike dhe cilë-
sive të tyre, ai garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet 
e betonit, tullave dhe qëramikës (të parapërgatitura). Pas fortësimit, ai 
krijon një shtresë hidroizoluese dhe elastike, rezistente ndaj agjentëve 
atmosferikë. 

FUSHA E ZBATIMIT 
● Shtrimin e membranave hidroizoluese për ambiente taracash. 
● Mbrojtje fleksibile dhe rezistente ndaj ujit e lagështirës për sipërfaqet 
e betonit dhe suvatë. Sa më i madh është presioni i ujit aq më i trashë 
duhet aplikuar produkti. 
● Veshje hidroizoluese dhe mbrojtësë e siperfaqëve të betonit, subjekt 
i agresionit kimik, si kripërat, anti-ngricë, sulfatet, etj. 
● I përshtatshëm për hidroizolimin e sipërfaqëve të cilat janë subjekt i 
vibrimeve dhe i deformimeve të ndryshme. 

MËNYRA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Dysheme çimentoze në ballkone, taraca dhe pishina, sipërfaqja që do 
të izolohet duhet të ketë një pjerrësi të përshtatshme dhe nuk duhet 
të ketë gropa (gropat duhen të mbulohen me Fibren GP-70). Në qoftë 
se suporti ka mbetje telash apo hekurash të cilat dalin nga thellesia e 
betonit apo murit atëherë ato duhen prerë në thellesi 2-4 cm dhe më 
pas gropën e hapur e mbulojmë me mënyrën e përshkruar më lartë. 

Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e pastër, rezistuese 
dhe e qëndrueshme. Per izolimin e bodrumeve në ndertësat e vjetra, 
duhet të hiqet çdo suvatim ekzistues deri në një lartësi prej 30 cm mbi 
nivelin e lagështirës dhe më pas të vazhdohet si më lartë. Në rastin e 
mbivendosjes së pllakave mbi pllakat ekzistuese të qëramikës, siguro-
huni që ato të jenë të ngjitura mirë; pastroni dhe përgatisni sipërfaqen e 
dyshemesë së vjetër me kujdes, fillimisht me një detërgjent të përshtat-
shëm, dhe më pas me FG CLEAN. Suvatë duhet të jenë të maturuara 
(7 ditë për çdo cm trashësi) me ngjitje të përshtatshme në suport dhe 
rezistëncë mekanike të mirë. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë 
plotësisht e pastër dhe e qëndrueshme. Lagni me ujë sipërfaqen që do 
të izolohet, përpara se të aplikoni IZOELASTIC UV. 

APLIKIMI
Derdhni komponentin B (lëngun) në një enë të pastër të përshtatshme, 
më pas, shtoni me ngadalë komponentin A (pluhurin) duke e përzier 
mekanikisht. Përziejeni me kujdes me një përzierës mekanik me shpe-
jtësi të vogël, derisa të përftohet një masë homogjene. Nuk këshillohet 
përgatitja e përzierjes manualisht. Aplikimi i materialit bëhet me furçë 
ose me rrul në disa duar në varesi të mbrojtjes që duam të sigurojmë 
ndaj ujit. Materiali aplikohet 1 mm për shtresë. Shtresa pasardhëse ap-
likohet mbasi të jetë tharë shtresa para-ardhëse. Mbasi të keni aplikuar 
materialin duhet ta mbroni atë nga temperaturat e larta, shiu, etj. Në 
këndet lidhëse midis dyshemeve dhe mureve apo në siperfaqet me 
shumë shtypje dhe mikrocarje etj, IZOELASTIC UV ka nevojë për për-
forcim duke mbuluar sipërfaqet me një shirit rrjete me fibra 10 cm dhe 
nqs sipërfaqja është shumë difektoze atëherë të mbulohet komplet me 
rrjetë me fibra xhami nga 65-125 gr për m2. Gjithashtu rrjetë përdoret 
dhe për pishina apo tarraca. 

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

Komponenti A 25 Kg 54 thasë/paletë 2-3 Kg/m2 E Bardhë

Komponenti B 10 Kg 60 bidona/paletë --
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TË DHËNA TEKNIKE (në 23oC dhe 
50% U.R)
 A                                                     B
Pamja pluhur lëng 
Ngjyra E Bardhë E Bardhë 
Masa volumore 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Mbetje e thatë 100% 50% 
Djegshmëria I padjegshëm 
Ngjyra e përzierjes Gri 
Raporti i përzierjes 25 10
Konsistenca e përzierjes I lyeshëm me furçë 
Koha e punueshmërisë ≥60 min 
Masa volumore e përzierjes 1.7 gr/cm³ 
Temperatura e aplikimit nga+8oC deri në +30oC 
Trashësia max për dorë 1 mm 
Koha midis duarve 4-5 orë 
Afati i ruajtjes 12 muaj 
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AQUABLOCKER PU

3.3 HIDROIZOLUES ELASTOMERIK

Njësia matëse copë / paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

12 kg/kovë 
60 copë / paletë
27 copë / paletë 0.8-1kg/m2 E Bardhë

AQUABLOCKER PU
Hidroizolues një komponentësh me bazë poliuretani, I gatshëm për
përdorim.

KARAKTERISTIKAT
AQUABLOCKER PU është një material lyerës hidroizolues me bazë poliu-
retani për tarraca, me përmbaje të lartë rezinash poliuretani.
● Ofron një hidroizolim dhe elasticitet të lartë.
● Karakterizohet nga aftësi shumë të mira ngjitëse në të gjitha sipërfaqet
me bazë çimento si edhe të atyre të përbëra prej tulle druri ose
metali dhe mbi çdo lloj tjetër materiali hidroizolues. Mundësi përdorimi
edhe në shtresa ta paniveluara.
● Siguron elasticitet të lartë duke evituar formimin e çarjeve edhe
plasaritjeve që mund të krijohen me kalimin e kohës.
● Ngjyra e bardhë e hidroizoluesit gjatë verës ndihmon në uljen e tem-
peraturës, është hermetik por lejon përshkueshmërinë nga avujt.

FUSHA E PËRDORIMIT
AQUABLOCKER PU përdoret si hidroizolues nëpër tarraca, ballkone, 
mure, si edhe në vënde me lageshtirë. Aplikohet lehtësisht duke krijuar 
një membranë hidroizoluese me elasticitet të lartë dhe rezistencë me-
kanike pa krijuar çarje ose tkurrje. Gjithashtu, është lehtësisht i aplikue-
shëm në zonat e vështira si kënde, bashkime të materialeve të ndryshëm 
që formojnë fuga etj. AQUABLOCKER PU nuk rekomandohet të përdoret 
për hidroizolimin e bodrumeve nëntokësorë.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet ku do të aplikohet materiali duhet të jenë të pastra nga
pluhurat, bojërat, etj. Në mënyrë që të arrihet një hidroizolim sa më i
mirë rekomandohet që sipërfaqja që do të hidroizolohet me AQUA-
BLOCKER PU të trajtohet paraprakisht me astarin PU - 88 Primer.

APLIKIMI
AQUABLOCKER PU aplikohet në dy duar me furçë ose me rrul, mbasi të
jetë tharë plotësisht astari i aplikuar paraprakisht mbi sipërfaqen që
do të hidroizolohet.
Konsumi është afërsisht 0.8 - 1 Kg/m2 në varësi të sipërfaqes që do
të hidroizolohet. Dora e dytë duhet të aplikohet vetëm pasi shtresa e
pare të jetë tharë plotësisht, duhet ti kushtohet kujdes që aplikimi i
shtresës së dytë të bëhet në formë kryq mbi shtresën e parë.

KONSUMI
Konsumi është afërsisht 0.8 - 1 Kg/m2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedise të mbrojtura nga ngricat deri në 18 muaj nga data e
prodhimit.
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IZOELASTIC LIQUID

3.3 HIDROIZOLUES ELASTOMERIK

IZOELASTIC LIQUID është një material lyerës hidroizolues për tarraca, 
me përmbajtje të lartë rezinash elastomerike.
● Ofron një hidroizolim dhe elasticitet të lartë.
● Karakterizohet nga aftësi shumë të mira ngjitëse në të gjitha
sipërfaqet me bazë çimento si dhe të atyre të përbëra prej tulle, druri
ose metali dhe mbi çdo lloj tjetër materiali hidroizolues.
● Mundësi përdorimi dhe në shtresa ta paniveluara.
● Siguron elasticitet të lartë duke evituar formimin e çarjeve dhe
plasaritjeve që mund të krijohen me kalimin e kohës.
● Ngjyra e bardhë e hidroizoluesit gjatë verës ndihmon në uljen e
temperaturës, është hermetik por lejon përshkueshmërinë nga avujt.

FUSHA E APLIKIMIT
IZOELASTIC LIQUID përdoret si hidroizolues nëpër tarraca, ballkone,
mure, si edhe në vënde me lagështi. Aplikohet lehtësisht duke krijuar
një membranë hidroizoluese me elasticitet të lartë dhe rezistencë
mekanike pa krijuar çarje ose tkurrje. Gjithashtu, është lehtësisht i
aplikueshëm në zonat e vështira si kënde, bashkime të materialeve të
ndryshme që formojnë fuga etj. IZOELASTIC LIQUID nuk rekomandohet
të përdoret për hidroizolimin e bodrumeve nëntokësor.

MËNYRA E APLIKIMIT / KONSUMI
Sipërfaqet ku do të aplikohet materiali duhet të jenë të pastra nga
pluhurat, bojërat, etj. Në mënyrë që të arrihet një hidroizolim sa më i
mirë rekomandohet që sipërfaqja që do të hidroizolohet me IZOELASTIC
LIQUID të trajtohet paraprakisht me astarin HIDROPRIMER (konsumi
200 - 300 g/m2)

IZOELASTIC LIQUID aplikohet në dy duar me furçë ose me rrul, mbasi të
jetë tharë plotësisht astari i aplikuar paraprakisht mbi sipërfaqen që do
të hidroizolohet. Konsumi është afërsisht 0.8 - 1 Kg/m2 në varësi të 
sipërfaqes që do të hidroizolohet. Dora e dytë duhet të aplikohet vetëm 
pasi astari të jetë tharë plotësisht, duhet ti kushtohet kujdes që aplikimi 
i dorës së dytë të bëhet në formë kryq mbi dorën e parë. Në zonat që 
karakterizohen nga plasaritje apo çarje rekomandohet që hidroizoluesi 
të përforcohet nga aplikimi i rrjetës me fibra xhami me një dendësi prej 
65 - 125 gr, e cila aplikohet menjëhere mbas aplikimit të dorës së parë 

të hidroizoluesit. Më pas mbi rrjetën aplikohen nga një deri në dy duar 
të tjera me hidroizolues. Në rastet kur sipërfaqja që do të hidroizolohet 
karakterizohet nga çarje dhe plasaritje të shpeshta rekomandohet që 
rrjeta me fibra xhami të aplikohet në të gjithë sipërfaqen që do të hi-
droizolohet. Në këtë rast konsumi i IZOELASTIC LIQUID shkon në 1.5 - 2 
Kg/m2 Duhet pasur kujdes që rrjeta e vendosur mbi sipërfaqen që do të
hidroizolohet nuk duhet të krijojë tkurrje por të jetë e tendosur mirë
mbi sipërfaqe.

IZOLIM LOKAL I PLASARITJEVE
Aplikojmë astarin HIDRO PRIMER në sipërfaqen e dëmtuar dhe në rreze
10 cm përgjatë plasaritjeve. Pasi thahet astari aplikojmë dorën e parë.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
4 kg/kovë

20 kg/kovë 
60 cp/paletë
27 cp/paletë 0.8 - 1kg/m2 E Bardhë

TË DHËNA TEKNIKE 
(AT 23°C AND 50% U.R)
Forma I lëngshëm 
Ngjyra I bardhë
Densiteti                                        1,35 g/cm2

Absorbimi 0,01 kg/m2 ·h0,5
Përshkueshmëria e CO2 Sd > 50m
Përshkueshmëria e avujve Sd=0,80m)
Forca ngjitëse 1,3 N/mm2

Reagimi ndaj zjarrit Euroclass F
Temperatura minimale e aplikimit +5oC
Rezistenca e temperaturës -15oC to +100oC
Viskoziteti 100.000 mPa. s
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Trajtimi me HYDRO PRIMER Vendosja e bandave elastike nëpër kënde. Aplikimi i Izoelastic Liquid
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DW IZOL 

3.3 HIDROIZOLUES ELASTOMERIK

DW IZOL 
Hidroizolues i lëngshëm elastik

PËRSHKRIMI
DW IZOL është një produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet me
furçë ose me rrul. Pas tharjes formon një membranë shumë elastike e
cila është e papërshkueshme nga uji dhe lejon avullimin e tij.

FUSHA E APLIKIMIT
DW IZOL është ideal për hidroizolimin e sipërfaqeve, si ballkone, banjo,
Etj, para vendosjes së pllakave qeramike. Është i përshtatshëm për të
gjitha sipërfaqet e dyshemesë ose të murit të ndërtuara me beton,
pllaka gipsi etj. Ky produkt nuk mund të aplikohet në sipërfaqe ku ka
presion uji.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e grasove, pluhurit, vajrave etj.
Pjesët e plasaritura duhet që të riparohen para aplikimit. Para aplikimit
të DW IZOL suporti trajtohet me HYDRO PRIMER me një sasi prej afër-
sisht 200 - 300 g/m2, në varësi të aftësisë absorbuese të suportit.

APLIKIMI
DW IZOL aplikohet me furçë ose rrul me dy shtresa pasi shtresa e HYDRO
PRIMER të jetë tharë plotësisht. Shtresa e dytë duhet të aplikohet pasi
shtresa e parë të jetë tharë. Membrana hidroizoluese e DW IZOL duhet 
të përforcohet në këndet e dyshemesë dhe në hapësirat e fugave duke 
përdorur një rrjetë me fije qelqi e tipit 65 g/m2. Mjetët e punës duhet 
të pastrohen ndërkohë që DW IZOL është akoma i patharë. Vendosja e 
pllakave qeramike duhet bërë duke përdorur një ngjitës me veti elastike 
ose duke përdorur FLEXIT si elastifikues për ngjitësin.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra Gri
Densiteti 1.58 Kg/L
Viskoziteti 50 000 mPa.s
Temperatura minimale e aplikimit + 5oC
Koha e tharjes 6 orë në 20oC
Koha e ecjes Pas 6 orësh në 20oC
Hidroizolim 7 ATM sipas DIN 1048
Vendosja e ngjitësit të pllakave Pas rreth 6 orësh në 20oC

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe 
mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

15 kg/kovë 
60 cp/paletë
36 cp/paletë 1 kg/m2 Gri

GE
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Hidrostop

Monolit ○ ○

Monoflex ○ ○ ○

Izotrate ○ ○
Izoflex ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Izoelastic ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

DW Izol ○ ○

Izoelastic Liquid ○
Izoelastic PU ● ●
Epoxy Bitum Z 887 ○ ○ ○

Izogrand Ultra 880 ○ ○ ○

Sealex Floor Protect ○

Sealex Fasade Protect ○ 

 

TABELA E HIDROIZOLUESVE

PRODUKTET

AMBJENTE TË JASHTME AMBJENTE TË BRENDSHME

○

●

E rekomanduar 
nga DAST

E përshtatshme

Më e përshtatshme
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HIDROSTOP

3.4 HIDROIZOLUES ME THARJE TË SHPEJTË PËR RRJEDHJE UJI

HIDROSTOP 
Hidroizolues me tharje të shpejtë pë mbylljen e rrjedhieve.

PËRSHKRIMI
HIDROSTOP është hidroizolues me tharje të shpejtë pas kontaktit me
ujin.

FUSHA E APLIKIMIT
HIDROSTOP përdoret për mbylljen e rrjedhjeve të ujit pasi zotëron
tharje dhe ngjitje të shpejtë.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e suportit
Suporti duhet të jetë i pastër, dhe i lagësht. Pjesët e mbetura, vajrat,
bojrat duhet të pastrohen.

2. Aplikimi
Pjesës ku rrjedh uji duhet ti jepet formë konike në një thellësi 2 – 3 cm.
HIDROSTOP duhet të shtohet gradualisht në ujë dhe të përzihet 
menjëherë deri sa të bëhet si një masë e lagësht. Masa e fituar pre-
sohet në vëndin e rrjedhies dhe mbahet aty për afro 2 minuta derisa të 
forcohet.

KONSUMI
Afërsisht 1,6 Kg HIDROSTOP nevojiten për përgatitjen e një volumi prej
1 L.
• Temperatura e aplikimit duhet të jetë ndërmjet +5oC dhe +35oC.
• Në rastet kur pjesa që do të mbushet ka volum të madh, HIDROSTOP
mund të përzihet me një sasi rërë nga raporti 1:1 në volum deri në
raportin 1:3 në volum. Në këtë mënyrë rritet edhe koha e
punueshmërisë. Një mënyrë tjetër për rritjen e kohës së punueshmërisë
është edhe shtimi i një sasie çimento të zakonshme.
• Gjatë aplikimit rekomandohet të përdoren doreza.

TË DHËNAT PËRFUNDIMTARE

Forma Pluhur

Ngjyra Gri

Sasia e ujit 30%

Densiteti I llaçit të thatë 1,05 ± 0,05 Kg/lit

Forca shtypëse 40,00 ± 2,00 N/mm2

Forca në përkulje 7,00 ± 0,50 N/mm2

Jetëgjatësia e produktit  2 - 3 min në +20oC

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data prodhimit nëqoftëse ruhet në paketim origjinal dhe të 
pahapur në vënde të mbrojtura nga dielli dhe ngrica

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

3 kg 10 cp/kuti Gri

GE
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1504-2



1450800-1000
 Technical Support

IZOBAND S10
Shirit izolues për qoshet e murit dhe dyshemeve

IZOBAND EX 90
Element hidroizolues për të mbuluar qoshet e mureve

IZOBAND IN 90
Element hidroizolues për të mbuluar qoshet e mureve

Njësia matëse

10 ml/kuti

Njësia matëse

50 cp/kuti

Njësia matëse

50 cp/kuti

3.5 SHIRITA ELASTIKË PËR HIDROIZOLIMIN E KËNDEVE
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IZOTUBE
Element përforcues gjatë proçesit të hidroizolimit për daljet nga muri të instalimeve 
hidraulike tuba uji etj.

IZODRAIN
Element përforcues gjatë proçesit të hidroizolimit për piletat.

IZOCARPET
Tapet për përforcim e hidroizolimit në dysheme dhe mure

Njësia matëse

10 cp/kuti

Njësia matëse

10 cp/kuti

Njësia matëse

50 mL/rul

IZOTAPE ULTRA S 20 + DW 9000 EPO-UNI
Është shirit izolues me gjërësi 20cm për izolimin e fugave të dilatimit i cili përdoret së 
bashku me ngjitësit DW 9000 EPO-UNI.

Njësia matëse

10 mL/kuti

3.5 SHIRITA ELASTIKË PËR HIDROIZOLIMIN E KËNDEVE
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IZOTAPE ULTRA S 30 + DW 9000 EPO-UNI
Është shirit izolues me gjërësi 30cm për izolimin e fugave të dilatimit i cili përdoret së 
bashku me ngjitësit DW 9000 EPO-UNI

IZOTAPE U 200
Material në formë gome me veti ekspansive për hidroizolime në bashkimet e betonit

IZOTAPE FU 280
Material në formë gome me veti elastike për hidroizolime në bashkimet e betonit

Njësia matëse

10 mL/kuti

Njësia matëse

10 mL/kuti

Njësia matëse

10 mL/kuti

IZOTAPE XB 22
Material në formë gome me veti ekspansive për hidroizolime në bashkimet e 
objekteve

Njësia matëse

10 mL/kuti
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IZOTRATE

3.6 HIDROIZOLUES PËR BETONIN

IZOTRATE 
Është llaç me bazë çimento i cili aplikohet me furçë. Ai përmban kimika-
te aktive, të cilët kur bien në kontakt me lagështinë dhe hidroksidin e 
gëlqeres hyjnë një reaksion duke formuar kristale të patretshme. Këto 
kristale bllokojnë kapilarët dhe plasaritjet e shkaktuara në brendësi nga 
tkurrjet dhe bymimet e betonit, duke parandaluar kështu absorbimin e 
mëtejshëm të ujit. IZOTRATE ofron një sërë avantazhesh, ndër të cilat 
përmendim: 
● Qëndron në mënyrë të përhershme aktiv duke mbrojtur në mënyrë 
permanente konstruksionin nga prania e ujit.
● Lidhet në perfeksion me betonin duke i dhënë cilësitë e dëshiruara.
● Është në gjëndje të mbyllë plasaritje deri në 400 mikron, edhe nëse 
ato shfaqen mbas aplikimit.
● Në rastet e dëmtimit të sipërfaqes së betonit apo të shtresës
hidroizoluese nuk kemi ndikim në hidroizolimin e konstruksionit.
● Mbron konstruksionet e përforcuara me çelik nga korrodimi.
● Përdoret për hidroizolimin e depozitave të ujit ose të sipërfaqeve që
janë një kontakt të drejtpërdrejtë me ujin.
● Nuk ndikon në proçeset kimike të elementëve të tjerë që ndodhen
në beton.
● Përdoret lehtësisht dhe me kosto të ulët.
● Ky produkt është klasifikuar si një shtresë për mbrojtjen e betonit.

FUSHA E APLIKIMIT
Hidroizolimi i sipërfaqeve të betonit në rastet kur kemi praninë e lagës-
htisë dhe në rastet kur kemi trysni uji. IZOTRATE është i përshtatshëm 
për hidroizolimin e bodrumeve, pusetave, depozitave të ujërave të zeza 
si dhe kryesisht të themeleve.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti duhet të jetë i pastruar, pa praninë e pluhurave dhe shtresave të 
vajrave. Për sipërfaqe shumë të lëmuara është e nevojshme paratrajtimi 
me ujë me presion për ashpërsim. Në vëndet ku kemi praninë e 
rrjedhjes së ujit duhet të bëhet fillimisht izolimi i tij.
Në rastet kur kemi plasaritje të dukshme në sipërfaqen e betonit, fillimi-
sht duhet të bëhet mbyllja e tij dhe të pastrohet sipërfaqja. Nëse sipërf-
aqja ku aplikohet ka copa telash të dalë, ato duhet të priten nga 2 deri 
në 4 cm thellësi dhe pasi vrima e krijuar të mbyllet aplikohet produkti.

APLIKIMI
IZOTRATE shtohet gradualisht në sasinë e kërkuar të ujit nën një përz-
ierje të vazhdueshme derisa të formohet një masë viskoze e përshtat-
shme për tu aplikuar me furçë. Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të 
jetë pak e lagur por nuk duhet të ketë sasi uji të ndenjur. Produkti duhet 
të aplikohet në dy shtresa të cilat nuk duhet të jenë më shumë se 1 
mm të trasha për të shmangur plasaritjet e mundshme. Shtresa e dytë 
aplikohet për aq kohë sa shtresa e parë është akoma e njomë. Në ra-
stet kur shtresa e parë është tharë plotësisht duhet të bëhet lagia e 
sipërfaqes me ujë para aplikimit të shtresës tjetër. Gjithashtu, pas mba-
rimit të aplikimit, sipërfaqja duhet të spërkatet me ujë për 2 – 3 ditët 
në vazhdim në mënyrë që shtresa hidroizoluese të mbetet pak e njomë 
duke i përforcuar vetitë gradualisht. Lagia e sipërfaqes duhet të bëhet 
gradualisht pas momentit që IZOTRATE ka filluar të forcohet. Kjo bëhet 
në mënyrë që të shmangen dëmtimet. Zakonisht sipërfaqja duhet të 
spërkatet 2 – 3 herë me ujë në ditë. Sipërfaqja përfundimtare duhet të 
mbrohet nga shiu dhe ngrica.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

20 kg/thes 54 cp/paletë 0.75 kg/m2 Gri
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izotrate

izotrate Crystals

TË DHËNAT TEKNIKE 

Pamja Pluhur 

Ngjyra Gri 

Dëndësia përzierjes 1.3 gr/cm3

Djegshmëria I padjegshëm 

Raporti i Përzierjes 
Me spatull 
Me furçë

6-7 L ujë  për 20 kg Izotrate
7-8 L ujë  për 20 kg Izotrate

pH  i përzierjes 12

Kohëzgjatja e përzierjes 3-4 orë    

Koha e aplikimit midis 

2 duarve 
Pas 1.5 orësh në 23oC

Trashësia maksimale 
për dorë 1 mm

Rezistenca në presion pozitiv 7 atm sipas DIN 1048

TË DHËNAT PËRFUNDIMTARE

Aftësia ngjitëse  në beton ≥ 3 N/mm2

Rezistenza ndaj lagështisë Shumë e mirë 

Rezistenza ndaj amortizimit Shumë e mirë

Përshkueshmëria I papërshkueshëm

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe 
mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.
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IZO CRYSTAL

3.6 HIDROIZOLUES PËR BETONIN

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

20 kg/thes 54 cp/paletë 2-3 kg/m2 Gri

IZOCRYSTAL
Aditiv hidroizolues betoni, në formë pluhuri, që shtohet gjatë përgatitjes
së betonit, duke krijuar përbërje të patretshme, kristalore.

KARAKTERISTIKAT
Aditiv hidroizolues betoni, në formë pluhuri, që shtohet gjatë përgatitjes
së betonit, duke krijuar përbërje të patretshme, kristalore. Përmirëson 
papërshkueshmërinë nga uji, pa ndikuar përshkueshmërinë e avujve të 
betonit. Mbetet aktiv gjatë gjithë kohës dhe pranon gjithashtu trysni 
pozitive dhe negative hidrostatike. I përshtatshëm për izolimin e theme-
leve, bodrumeve, rezervuarëve, gropave septike, pishinave etj.
Klasifikohet me shenjën CE si përzierje betoni, rezistente ndaj ujit,
sipas standardit EN 934 - 2:T9.

FUSHA E PËRDORIMIT
IZOCRYSTAL është produkt i nevojshëm për të prodhuar beton me veti
mekanike të lartë, beton që nuk suvatohet (për qëllime dekorative),
beton të përshtatshëm për t’u hedhur me pompë etj. Gjithashtu 
pёrdoret pёr ndёrtimin e elementeve prej betoni qё kanё prezencё
uji tё vazhdueshme ose tё pёrkohshme si themelet, bodrumet,
rezervuarёt, kanalet, tunelet, impiantet pёr pastrimin e ujёrave tё zeza,
pishinat etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Izocrystal mund të shtohet:
Në fazat fillestare të përzierjes gjatë prodhimit të betonit. Në betonin e 
gatshëm pak kohë para përdorimit të tij. Në këtë rast duhet që betoni-
era të rrotullohet për 4 - 5 minuta që të kemi shpërndarje uniforme të 
IZOCRYSTAL në masën e betonit.

DOZIMI
0.5 - 1 Kg për 100 Kg çimento

PAKETIMI
Produkti është i ambalazhuar në thasë 20 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në vënde të mbrojtura nga
ngrica.
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BETOZOL

3.6 HIDROIZOLUES PËR BETONIN

BETOZOL
Aditiv hidroizolues per betonin.

PëRSHKRIMI
BETOZOL është një aditiv I lëngshëm që i jep betonit veti hidroizoluese. 
Produkti reagon kimikisht me gëlqeren që formohet nga hidratimi i çi-
mentos dhe krijon kripëra që nga njëra anë bllokojnë poret kapilare dhe 
nga ana tjetër i japin betonit veti hidrofobike. Një veti e rëndësishme e 
BETOZOL është se, në krahasim me aditive të tjere të kategorisë së tij, 
nuk sjell ulje të rezistencave përfundimtare të betonit.
(Sipas tabelës 9 të standardit ELOT EN 934 - 2 lejohet ulja e rezistencës
në shtypje deri në shkallen 15%).

FUSHA E APLIKIMIT
BETOZOL përdoret për përmirësimin e rezistencës së betonit nga ab-
sorbimi i ujit, por dhe i përshkueshmërisë së betonit nga uji në rastet 
e themeleve, mureve të bodrumeve, rezervuarët të ujit, pishinave, pu-
seve, tuneleve etj. Produkti mund të shtohet ose gjatë përgatitjes së 
betonit ose para hedhjes së betonit.
• Hidroizolim i masës së betonit eliminon rrezikun e dëmtimit nga ngrica 
dhe parandalon formimin e njollave nga krijimi i kripërave. 
• Në projektet inxhinierike si autostrada, urave, platformave hidraulike 
etj, rrit konsiderueshëm rezistencën e betonit nga kripërat që janë për-
dorur si anti ngrirëse.
• Krijimi i komponimeve kimike që bllokojnë poret nuk parandalon 
ajrosjen e strukturës.
• Në përputhje me standardin ELOT EN 934 - 2:2001, Tabela 9.

DOZIMI
Dozimi i lejueshëm: 0.2 – 0.4% në raport me peshën e çimentos
Dozimi I rekomanduar: 0.3% në raport me peshën e çimentos

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj në paketim origjinal dhe të pahapur në temperaturë midis 
+5oC dhe +30oC. Materiali duhet të jetë i mbrojtur nga rrezatimi i drejt-
përdrejtë i diellit dhe ngrica.

PAPËRSHKUESHMËRIA E BETONIT
Kalimi i ujit përmes betonit është një problem multifunksional që ana-
lizohet në dy veprime:
a) absorbimi kapilar i ujit që është në kontakt të thjeshtë (pa presion) 
me betonin.
b) depërtimi i ujit me presion në beton
Standardi ELOT EN 934 - 2:2001 kërkon reduktimin e thithjes se ujit në 
beton deri në masën ≥ 40% me shtimin e një aditivi hidroizolues.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra E Bardhë
Densiteti 1,00 Kg/l
pH ≤ 10,1
Prania e klorit të tretshëm Nuk përmban
Përmbajtja e bazave ≤ 0,2% në peshë

Njësia 
matëse

pcs/pallet Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon
1000 kg/IBC

12 cp/kuti
4 cp/kuti

60 cp/paletë
IBC

300-500 gr / 100 kg 
Çimento E Bardhë
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EPOXY BITUM Z 877

3.7 HIDROIZOLUES ME REZISTENCË TË LATË PËR INDUSTRINË E RËNDË, HIDROCENTRALE ETJ

Njësia matëse pcs/pallet Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
5 kg/kovë

15 kg/kovë
60 cp/paletë
36 cp/paletë 1-2 kg/m2 Gri

EPOXY BITUM Z 877
Hidroizolues me bazë epoksi bitum me veti të mira ngjitëse dhe rez-
istente ndaj kimikateve.

KARAKTERISTIKAT
EPOXY BITUM Z 877 është një material lyerës hidroizolues me bazë 
epoksi bitum.
● Ofron një hidroizolim dhe elasticitet të lartë.
● Karakterizohet nga aftësi shumë të mira ngjitëse në të gjitha sipërfaqet 
me bazë çimento si edhe të atyre të përbëra prej tulle druri ose metali 
dhe mbi çdo lloj tjetër materiali hidroizolues. Mundësi përdorimi
dhe në shtresa ta paniveluara.
● Siguron elasticitet të lartë duke evituar formimin e çarjeve dhe pla-
saritjeve që mund të krijohen me kalimin e kohës.
● Rezistencë ndaj kimikateve.

FUSHA E PËRDORIMIT
EPOXY BITUM Z 877 përdoret si hidroizolues nëpër tarraca, ballkone, 
mure, si edhe në vënde me lageshti. Aplikohet lehtësisht duke krijuar një 
membranë hidroizoluese me elasticitet të lartë dhe rezistencë mekanike 
pa krijuar çarje ose tkurrje. Gjithashtu, është lehtësisht i aplikueshëm 
në zonat e vështira si kënde, bashkime të materialeve të ndryshme që 
formojnë fuga etj. EPOXY BITUM rekomandohet të përdoret për hidroi-
zolimin e bodrumeve nëntokësor si edhe në ato ambiente ku kërkohet 
rezistencë e lartë ndaj kimikateve.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet ku do të aplikohet materiali duhet të jenë të pastra nga 
pluhurat, bojërat, etj. Në mënyrë që të arrihet një hidroizolim sa më 
i mirë rekomandohet që sipërfaqja që do të hidroizolohet me EPOXY 
BITUM Z 877 të trajtohet paraprakisht me astarin RESIN RE 1800. 

APLIKIMI
EPOXY BITUM Z 877 aplikohet në dy duar me furçë ose me rrul, mbasi 
të jetë tharë plotësisht astari i aplikuar paraprakisht mbi sipërfaqen që 
do të hidroizolohet. Konsumi është afërsisht 1 - 2 Kg/m2 në varësi të 
sipërfaqes që do të hidroizolohet. Dora e dytë duhet të aplikohet vetëm 
pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht, duhet ti kushtohet kujdes që 
aplikimi i shtresës së dytë të bëhet në formë kryq mbi shtresën e parë.

KONSUMI
Konsumi është afërsisht 1 - 2 Kg/m2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedise të mbrojtura nga ngricat deri në 18 muaj nga data e 
prodhimit.

PAKETIMI
Ne kova 5 Kg dhe 15 Kg.

GE
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IZOGRAND ULTRA 880

3.7 HIDROIZOLUES ME REZISTENCË TË LATË PËR INDUSTRINË E RËNDË, HIDROCENTRALE ETJ

IZOGRAND ULTRA 880
Hidroizolues 2 komponentësh me veti te mira ngjitëse dhe rezistente 
ndaj kimikateve.

KARAKTERISTIKAT
IZOGRAND ULTRA 880 është një material lyerës hidroizolues dy kom-
ponentësh.
● Ofron një hidroizolim dhe elasticitet të lartë.
● Karakterizohet nga aftësi shumë të mira ngjitëse në të gjitha sipër-
faqet me bazë çimento si edhe të atyre të përbëra prej tulle, druri ose 
metali dhe mbi çdo lloj tjetër materiali hidroizolues. Mundësi përdori-
mi edhe në shtresa ta paniveluara.
● Siguron elasticitet të lartë duke evituar formimin e çarjeve dhe pla-
saritjeve që mund të krijohen me kalimin e kohës.
● Rezistencë ndaj kimikateve.

FUSHA E PËRDORIMIT
IZOGRAND ULTRA 880 përdoret si hidroizolues nëpër tarraca, ballkone, 
mure, si edhe në vënde me lageshtirë. Gjithashtu përdoret per hidroi-
zolime në vepra publike si tunele, hidrocentrale, etj. Aplikohet lehtë-
sisht duke krijuar një membranë hidroizoluese me elasticitet të lartë 
dhe rezistencë mekanike pa krijuar çarje ose tkurrje. Gjithashtu, është 
lehtësisht i aplikueshëm në zonat e vështira si kënde, bashkime të 
materialeve të ndryshme që formojnë fuga etj. IZOGRAND ULTRA 880 
rekomandohet të përdoret për hidroizolimin e bodrumeve nëntokësor 
si edhe në ato ambiente ku kërkohet rezistencë e lartë ndaj lagështisë.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet ku do të aplikohet materiali duhet të jenë të pastra nga 
pluhurat, bojërat, etj. Në mënyrë që të arrihet një hidroizolim sa 
më i mirë rekomandohet që sipërfaqja që do të hidroizolohet me 
IZOGRAND ULTRA 880 të trajtohet paraprakisht me astarin RESIN RE.
1800.

APLIKIMI
IZOGRAND ULTRA 880 aplikohet në dy duar me furçë ose me rrul, mba-
si të jetë tharë plotësisht astari i aplikuar paraprakisht mbi sipërfaqen 
që do të hidroizolohet. Konsumi është afërsisht 1 - 2 Kg/m2 në varësi të 
sipërfaqes që do të hidroizolohet. Dora e dytë duhet të aplikohet vetëm 
pasi shtresa e pareë të jetë tharë plotësisht, duhet ti kushtohet kujdes 
që aplikimi i shtresës së dytë të bëhet në formë kryq mbi shtresën e 
parë.

KONSUMI
Konsumi është afërsisht 1 - 2 Kg/m2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedise të mbrojtura nga ngricat deri në 18 muaj nga data e 
prodhimit.

PAKETIMI
Në kova 10 kg

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

10 kg/kovë 60 cp/paletë 0.5-1 kg/m2 E Bardhë

TË DHËNA TEKNIKE

Komponenti A Komponenti B
Ngjyra E Bardhë Transparent
Forma E Lëngët E Lëngët
Densiteti 1.05 Kg/L 1.15 Kg/L
Viskoziteti 1000 mPa.s 1000 mPa.s
Raporti Përzierjes 1 1
Forca Ngjitëse 20 N/mm2

Elasticiteti 400%
Moduli elasticitetit 5 MPa
Temperatura e Qelqëzimit -50ᵒC
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SEALEX FACADE PROTECT

3.8 HIDROIZOLUES FASADASH DHE DYSHEME TË PËRFUNDUARA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon

12 cp/kuti
4 cp/kuti

60 cp/paletë
0.2-0.3 kg/m2 Transparent

SEALEX FACADE PROTECT
Material me bazë silikoni, që përmban tretës.

KARAKTERISTIKAT
Material me bazë silikoni, hidrorezistent, që përmban tretës. Ruan 
tejdukshmërinë e tij dhe nuk krijon cipë falë depërtimit të madh që ka 
(micro technology), duke siguruar frymarjen e nënshtresës. Nxjerr në 
pah ngjyrat natyrale të gurit, duke dhënë ndjesinë e të “lagurit” (fig. 
7 - 8). Mbron llaçin lidhës të gurëve nga lagështia dhe nga gryerja në të 
ardhmen, nga ndikimi i ngricës ose thithja e ujit me pasojë rrjedhjen e 
kripërave. Jep mbrojtje të menjëhershme dhe jetëgjatë.

FUSHA APLIKIMIT
Antipenetruesi SEALEX FASADE PROTECT është i përshtatshëm për çdo 
lloj veshje gurësh natyral dhe artificial si në sipërfaqe të brendshme dhe 
të jashtme muresh. Spërkatja kryesisht e gurëve nuk lejon njollosjen 
e tyre, duke i ruajtur gjithmonë një mënyrë natyrale. Muraturat prej 
suvaje ose betoni që janë lyer me dy shtresa SEALEX FASADE PROTECT, 
pa ndjekur më mbrapa lyerje me bojë, mbrohen plotësisht nga thithja 
e lagështisë për shumë vite, duke zëvëndësuar astarin dhe duke lejuar 
lyerjen e tij në të ardhmen. Në dyshemetë e jashtme të shtruara me 
pllaka afër kopshteve, rekomandohet lagie paraprake për mbrojtjen e 
gurit nga lagështia.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Në gurë natyral heqim nga nënshtresat mbeturinat ndërtimore ose 
ndotje të tjera, si myshku dhe myku, po ashtu edhe për pastrimin e 
gurëve përdorim pastruesin FUGA CLEAN.

2.Aplikimi
SEALEX FASADE PROTECT zbatohet siç është, në sipërfaqe të përgatitura 
dhe të thata, me penel, rrul ose spërkatje, në një shtresë deri në ngopje 
ose me dy duar të një pas njëshme nëse sipërfaqja është poroze. Dora e 
dytë kalohet për deri sa dora e parë është akoma e njomë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma - Ngjyra Lëng I tejdukshëm
Pesha specifike 0,77±0,04 Kg/lt
Shkëlqimi Mat
Temperatura e zbatimit Nga +5oC deri +35oC
Mundësia e avullimit të nënshtresës Të paktën 80% të fillestarit
Koefiçienti i thithjes së ujit W ≤0,5 Kg/m² √ h
Lyerja me bojë Pas 3 muajsh
Lyerja me bojë Pas 3 muajsh

3 orë

KONSUMI
150 - 300 ml/m², në bazë të thithjes 
së sipërfaqes.
Shkelet pas 18 h at +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditësh në +23oC

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

KONSUMI
150-300 ml/m², në bazë të thithjes së sipërfaqes.
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SEALEX FLOOR PROTECT

3.8 HIDROIZOLUES FASADASH DHE DYSHEME TË PËRFUNDUARA

SEALEX FLOOR PROTECT
Material me bazë silikoni, që përmban tretës.

KARAKTERISTIKAT
Material me bazë silikoni, hidrorezistent, që përmban tretës. Ruan 
tejdukshmërinë e tij dhe nuk krijon cipë falë depërtimit të madh që ka 
(micro technology), duke siguruar frymarjen e nënshtresës. Nxjerr në 
pah ngjyrat natyrale të gurit, duke dhënë ndjesinë e të “lagurit” (fig. 
7 - 8). Mbron llaçin lidhës të gurëve nga lagështia dhe nga gryerja në të 
ardhmen, nga ndikimi i ngricës ose thithja e ujit me pasojë rrjedhjen e 
kripërave. Jep mbrojtje të menjëhershme dhe jetëgjatë.

FUSHA APLIKIMI
Antipenetruesi SEALEX FLOOR PROTECT është i përshtatshëm për çdo 
lloj veshje gurësh natyral dhe artificial si në sipërfaqe të brendshme dhe 
të jashtme muresh. Spërkatja kryesisht e gurëve nuk lejon njollosjen e 
tyre, duke i ruajtur gjithmonë një mënyrë natyrale. Muraturat prej su-
vaje ose betoni që janë lyer me dy shtresa SEALEX FLOOR PROTECT, pa 
ndjekur më mbrapa lyerje me bojë, mbrohen plotësisht nga thithja e 
lagështisë për shumë vite, duke zëvëndësuar astarin dhe duke lejuar 
lyerjen e tij në të ardhmen. Në dyshemetë e jashtme të shtruara me 
pllaka afër kopshteve, rekomandohet lagie paraprake për mbrojtjen e 
gurit nga lagështia.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE
Forma – Ngjyra Lëng - I tejdukshëm
Pesha specifike 0,77±0,04 Kg/lt
Shkëlqimi Mat
Temperatura e zbatimit Nga +5oC deri +35oC
Mundësia e avullimit të nënshtresës Të paktën 80% të fillestarit
Koefiçienti i thithjes së ujit W ≤0,5 Kg/m² √ h

KONSUMI
150-300 ml/m², në bazë të thithjes së sipërfaqes.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon

12 cp/kuti
4 cp/kuti

60 cp/paletë
0.3-0.5 kg/m2 Transparent

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Në gurë natyral heqim nga nënshtresat mbeturinat ndërtimore ose 
ndotje të tjera, si myshku dhe myku, po ashtu edhe për pastrimin e 
gurëve përdorim pastruesin FUGA CLEAN.

2.APLIKIMI
SEALEX FLOOR PROTECT zbatohet siç është, në sipërfaqe të përgatitura 
dhe të thata, me penel, rrul ose spërkatje, në një shtresë deri në ngopje 
ose me dy duar të një pas njëshme nëse sipërfaqja është poroze. Dora e 
dytë kalohet për deri sa dora e parë është akoma e njomë.
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GRANDFLOOR 8.0

4.1 NIVELUES DYSHEMEJE  

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.5 kg/m2 Gri

GRANDFLOOR 8.0
Mbushës për dysheme me përmbajtje të lartë çimento dhe agregatesh 
të lehtësuar.

PËRSHKRIMI
GRANDFLOOR 8.0 është një mbushës dyshemesh me bazë çimento, 
aditivë të modifikuar i cili përdoret për shtrim dhe nivelim dyshemesh. 
Është i klasifikuar si CT - C40 - F10 - AR2 në bazë të stadardit EN 13813.

FUSHA E APLIKIMIT
• Përdoret për përgatitjen e sipërfaqeve të lëmuara ose shtresave 
përpara vendosjes së materialeve si pllaka qeramike, parkete apo 
autonivelantë etj.

MËNYRA E PËRGATITJES
1. Përgatitja e suportit
Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e pluhurave, pjesëve të 
shkëputura, vajrave, verniqeve, etj. Produkti GRANDFLOOR 8.0 mund 
të shkelet 4 ditë mbas aplikimit.

2. Mënyra e aplikimit
GRANDFLOOR 8.0 shtohet gradualisht në një sasi uji rreth 5,5 - 6,0 L 
nën një përzierje të vazhdueshme deri sa të formohet një masë ho-
mogjene dhe e rrjedhshme. Përzierja lihet 3 minuta në qetesi dhe më 
pas përzihet përsëri. GRANDFLOOR 8.0 hidhet në një shtresë të vetme 
në sipërfaqen e unës deri sa të arrihet trashësia e dëshiruar. Tempera-
tura e aplikimit duhet të jetë ndërmjet +5oC dhe +35oC.

KONSUMI
Afërsisht. 1,65 Kg/m2 për mm trashësi shtresë.
PAKETIMI
GRANDFLOOR 8.0 është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të 
pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe 
nga ngrica.

TË DHËNAT TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri
Sasia e ujit për hidratim 5,5–6,0 l /25 kg bag
Pesha volumore e produktit pluhur 1,40 ± 0,10 kg/l
Pesha vëllimore e llaçit të freskët 2,10 ± 0,20 kg/l
Forca shtypëse 40,00 ± 3,50 N/mm2

Forca në përkulje 10,00 ± 1,00 N/mm2

Forca ngjitëse >2,0 N/mm2

Tkurrshmëria 0,29 ± 0,10 mm/m
Jetëgjatësia e produktit të hidratuar 45-60 min at +200C

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CT C40
F10 AR2

EN 13813



1630800-1000
 Technical Support



164 www.dast.eu

FLATEX

4.2 LLAÇ AUTONIVELUES

FLATEX
Llaç nivelues me bazë çmento për ambjente të jashtme dhe të brend-
shme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
• Llaç me bazë çimento, rërë me granulometri të seleksionuar dhe po-
limerë të modifikuar.
• Shërben për të krijuar një shtresë të rrafshët për aplikimin e hidroizol-
uesve dhe ngjitësve.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret për nivelimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme si 
p.sh nivelimi i pishinave para hidroizolimit dhe ambjenteve të tjera para 
aplikimit te ngjitësve të pllakave. Gjatë aplikimit të produktit tempera-
tura e ambjentit duhet të jetë nga +5°C deri ne +35°C.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i 
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të 
huaja si vajra, verniqe, nafta, etj.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale me mallë. Kur produkti aplikohet 
me pompë duhet patur kujdes kosistenca e përpunimit dhe mos e përzi-
eni me materiale të tjera.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.5 kg/m2 /mm Gri

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23°C DHE 50% U.R)

Pamja Pluhur

Ngjyra Gri

Ruajtja
12 muaj me paketim 
origjinal në vend të 
thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Densiteti 1.4 kg/dm3

Temperatura e aplikimit nga +5°C deri në +35°C

Koha e hapjes >30 min

Temperatura e suportit   nga +5°C deri në +25°C

Koha e prezës                                  nga +5°C deri në +35°C

Kalueshmëria                                   pas 4-5 orësh

Koha e nevojshme për të shtruar sipër-
faqen ≥ 2 ditë

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca në përkulje (pas 28 ditësh) 
sipas EN 1015-11

> 4 N/mm2 

Rezistenca në shtypje (pas 28 ditësh) 
sipas EN 1015-11

> 35 N/mm2 
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TECNOFLOOR 10

4.3 AUTOLIVELANT

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.4 kg/m2 /mm Gri

TECNOFLOOR 10
Autonivelant me përmbajtje të lartë çimento dhe aditivësh të modifi-
kuar.

PËRSHKRIMI
TECNOFLOOR 10 është një autonivelant me bazë çimento, aditivë të 
modifikuar i cili përdoret për  shtrim dhe nivelim dyshemesh. Është i 
klasifikuar si CT - C40 - F10 - AR2 në bazë të stadardit EN 13813. 

FUSHA E APLIKIMIT
•Përdoret për përgatitjen e sipërfaqeve të lëmuara ose shtresave për-
para vendosjes së materialeve si pllaka qeramike, parkete etj.
•Gjithashtu përdoret si shtresë e fundit për themele, magazina, pa-
pafingo, etj.

MËNYRA E PËRGATITJES
1. Përgatitja e suportit
Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e pluhurave, pjesëve të shkëpu-
tura, vajrave, verniqeve, etj. Fillimisht, sipërfaqja trajtohet me një astar 
akrilik HYDROPRIMER. Produkti TECNOFLOR 10 aplikohet mbas tharjes 
së plotë, afërsisht mbas dy orësh mbas aplikimit të HYDROPRIMER.
Konsumimi i astarit: 200 - 300 g/m2.

2. MËNYRA E APLIKIMIT
TECNOFLOOR 10 shtohet gradualisht në një sasi uji rreth 5 - 5,5L nën një 
përzierje të vazhdueshme deri sa të formohet një masë homogjene dhe 
e rrjedhshme. Përzierja lihet 3 minuta në qetesi dhe më pas përzihet 
përsëri. TECNOFLOOR 10 hidhet në një shtresë të vetme në sipërfaqen 
e paratrajtuar me astar deri sa të arrihet trashësia e dëshiruar. Sapo 
produkti të jetë niveluar kalohet me një rrrul me dhëmbëza në mënyrë 
që të nxjerrë ajrin brenda masës së formuar. Temperatura e aplikimit 
duhet të jetë ndërmjet +5oC dhe +35oC.

KONSUMI
Afërsisht. 1,65 Kg/m2 për mm trashësi shtresë.

PAKETIMI
TECNOFLOOR 10 është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të
pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe
nga ngrica.
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri

Sasia e ujit për hidratim 5-5,5 l /25 kg bag

Pesha volumore e produktit pluhur 1,40 ± 0,10 kg/l
Pesha vëllimore e llaçit të freskët 2,10 ± 0,20 kg/l
Forca shtypëse 40,00 ±3,50 N/mm2

Forca në përkulje 10,00 ± 1,00 N/mm2

Forca ngjitëse >2,0 N/mm2

Tkurrshmëria 0,29 ± 0,10 mm/m
Jetëgjatësia e produktit të hidratuar 45-60 min at +20oC
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TECNOFLOOR 30

4.3 AUTOLIVELLANT

TECNOFLOOR 30
Autonivelant me përmbajtje të lartë çimento dhe aditivësh të modifi-
kuar.

PËRSHKRIMI
TECNOFLOOR 30 është një autonivelant me bazë çimento dhe aditivë të
modifikuar i cili përdoret për shtrim dhe nivelim dyshemesh. Është i 
klasifikuar si CT - C40 - F10 - AR2 në bazë të stadardit EN 13813.

FUSHA E APLIKIMIT
•Përdoret për përgatitjen e sipërfaqeve të lëmuara ose shtresave për-
para vendosjes së materialeve si pllaka qeramike, parkete etj.
•Gjithashtu përdoret si shtresë e fundit për themele, magazina, pa-
pafingo, etj.

MËNYRA E PËRGATITJES
1. Përgatitja e suportit
Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e pluhurave, pjesëve 
tëshkëputura, vajrave, verniqeve, etj. Fillimisht, sipërfaqja trajtohet 
me një astar akrilik HYDROPRIMER. Produkti TECNOFLOR 30 aplikohet 
mbas tharjes së plotë, afërsisht mbas dy orësh mbas aplikimit të HY-
DROPRIMER.
Konsumimi i astarit: 200 - 300 g/m2.

2. Mënyra e aplikimit
TECNOFLOOR 30 shtohet gradualisht në një sasi uji rreth 6,0 - 6,5L nën 
një përzierje të vazhdueshme deri sa të formohet një masë homogjene 
dhe e rrjedhshme. Përzierja lihet 3 minuta në qetesi dhe më pas përzi-
het përsëri. TECNOFLOOR 30 hidhet në një shtresë të vetme në sipër-
faqen e paratrajtuar me astar deri sa të arrihet trashësia e dëshiruar. 
Sapo produkti të jetë niveluar kalohet me një rrul me dhëmbëza në 
mënyrë që të nxjerrë ajrin brenda masës së formuar. Temperatura e ap-
likimit duhet të jetë ndërmjet +5oC dhe +35oC.

KONSUMI
Afërsisht. 1,65 Kg/m2 për mm trashësi shtresë.

PAKETIMI
TECNOFLOOR 30 është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të 
pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe 
nga ngrica.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.5kg/m2 /mm Gri
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur
Ngjyra Gri

Sasia e ujit për hidratim 5,5–6,0 l /25 kg bag

Pesha volumore e produktit pluhur 1,40 ± 0,10 kg/l
Pesha vëllimore e llaçit të freskët 2,10 ±0,20 kg/l
Forca shtypëse 40,00 ± 3,50 N/mm2

Forca në përkulje 10,00 ± 1,00 N/mm2

Forca ngjitëse >2,0 N/mm2

Tkurrshmëria 0,29 ± 0,10 mm/m
Jetëgjatësia e produktit të hidratuar 45-60 min at +200C
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EPO-FLOOR EC 0.3

4.4 AUTONIVELANT EPOKSID

EPOFLOOR EC 0.3
Vetënivelues me bazë epokside, 3 komponentësh.

PËRSHKRIMI
EPOFLOOR EC 0.3 është një produkt nivelizues me bazë rezinash epok-
side,
si dhe nuk përmban solvent. Ofron avantazhet e mëposhtme:
 - Rezistenca të larta mekanike.
 - Lidhje shumë e mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
 - Rezistencë e lartë ndaj lagështisë.
 - Ka aftësi shumë të mira nivelizuese.
 - Nuk ka efekt korrodues.
Klasifikohet si SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 sipas EN 13813.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFLOOR EC 03 përdoret si shtresë niveluese në dyshemetë me bazë 
çimento për ti dhënë rezistenca të larta mekanike dhe kimike. Është i 
përshtatshëm për aplikim në zonat industriale, magazina, parkingje, 
supermarkete, laboratore, hotele, garazhe, pika karburanti si dhe zona 
me trafik të rënduar. Gjithashtu është i përshtatshëm për të qenë një 
kontakt direkt me produkte ushqimore, sipas legjislacionit W - 347, ISO
8467.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë:
•E qëndrueshme dhe e thatë ose me pak lagështi, pa praninë e ujit.
•E pastër, pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhuri, grimca 
të lirshme, yndyrna, etj
•E mbrojtur nga lagështia.

2. Astarosja
Në sipërfaqe duhet të aplikohet astari EPOXY PRIMER W 4000. Konsumi 
200 – 300 g/m2. Pasi astari të jetë tharë, dëmtimet ekzistuese si pla-

saritjet dhe gropat duhet të mbushen duke përdorur EPOFLOOR EC 0.3 
(A+B+C) e përzier me rërë kuarcore me granulometri 0 – 0.3 mm. EPO-
FLOOR EC 03 duhet të aplikohet 24 orë pas aplikimit të astarit.

2. Përzierja e EPOFLOOR EC 0.3
Komponentët A dhe B janë paketuar në proporcione të paracaktuara 
përzierje. Fillimisht, komponenti A duhet të përziet mirë në enë e tij. Më 
pas e gjithë sasia e komponentit B duhet të shtohet në komponentin A. 
Përzierja e dy komponentëve duhet të vazhdojë për rreth 30 sekonda, 
me një mikser me shpejtësi të ulët (300 rpm). Është e rëndësishme që të 
bëhet një përzierje e mirë pranë anëve dhe në fund të kovës, për të ar-
ritur një shpërndarje uniforme të sforcuesit. Përzierja bëhet me një mik-
ser me shpejtësi të ulët dhe vazhdohet deri sa përzierja të bëhet plotë-
sisht uniforme (për rreth 3 minuta). Më pas, shtohet gradualisht rërë 
kuarcore me granulometri 0 – 0.4 mm nën përzierje të vazhdueshme, 
deri në raportin 1:2 në peshë derisa një masë llaçi epoksid të formohet.

3. Mënyra e aplikimit - Konsumi
Në varësi të sipërfaqes finale ka dy mënyra aplikimi:
a)Sipërfaqe finale e lëmuar
Përzierja epokside hidhet në dysheme në trashësi 2 – 3 mm dhe ha-
pet duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar. Konsumi I EPOFLOOR EC 
0.3(A+B) është 0.6 Kg/m2 për mm trashësi. Konsumi i rërës kuarcore 1.2 
Kg/mm2 per mm trashësi. Shtresa niveluese duhet të kalohet me njëe 
rrul me gjemba në mënyrë që të largohet ajri I mbetur brenda shtresës 
dhe të evitohen hapësirat boshe.
b)Sipërfaqe finale e ashpër
Fillimisht përzierja epokside aplikohet në mënyrën qe u shpjegua në 
pikë a) për sipërfaqet e lëmuara. Kur shtresa është akoma e pa forcuar, 
sipas dëshirës hidhet mbi produkt rërë kuarcore me granulometri 0 – 
0.4 mm ose 0.4 – 0.8 mm. Konsumi i rërës kuarcore është afërsisht 
3 Kg/m2. Pas forcimit të EPOFLOOR EC 0.3, pjesa e pa lidhur e rërës lar-
gohet duke përdorur fshesë me vakuum. Në fund një shtresë EPOFLOOR 
EC 0.3 aplikohet me rrul. Konsumi është 400 – 600 g/m2.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
25 kg/thes
5 kg/kovë
5 kg/kovë

54 cp/paletë
36 cp/paletë
36 cp/paletë

1.5 kg/m2/mm Gri
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PAKETIMI
EPOFLOOR EC 0.3 është i disponueshëm në paketim 30 Kg (A+B+C).

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur e të paekspo-
zuar ndaj rrezeve te diellit dhe ngricës.

TË DHËNAT TEKNIKE

Baza kimike (A+B+C) rezine epokside 2 kompo-
nentëshe dhe rërë kuarci

Densiteti (A+B+C) 2,1 Kg/l
Raporti Përzierjes (A:B:C) 5: 1: 6 në peshë
Jetëgjatësia afërsisht. 40 min ne +20oC
Temperatura minimale për forcim +8oC
Shkelet pas 24 hours at +23oC
Rezistencat finale pas 7 days at +23oC
Rezistenca në shtypje 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Rezistenca në perkulje 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forca ngjitëse 4 N/mm2 (pika e thyerjes së 
betonit)

Trashësia maksimale 3 mm
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EPO-FLOOR EC 0.8

4.4 AUTONIVELANT EPOKSID

EPOFLOOR EC 08
Vetënivelues me bazë epokside, 3 komponentësh.

PËRSHKRIMI
EPOFLOOR EC 08 është një produkt nivelizues me bazë rezinash epok-
side, si dhe nuk përmban solvent. Ofron avantazhet e mëposhtme:
 - Rezistenca të larta mekanike.
 - Lidhje shumë e mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
 - Rezistencë e lartë ndaj lagështisë.
 - Ka aftësi shumë të mira nivelizuese.
 - Nuk ka efekt korrodues.
Klasifikohet si SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 sipas EN 13813.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFLOOR EC 08 përdoret si shtresë niveluese në dyshemetë me bazë 
çimento për ti dhënë rezistenca të larta mekanike dhe kimike. Eshte I 
pëershtatshëm për aplikim në zonat industriale, magazina, parkingje, 
supermarket, laboratore, hotele, garazhe, pika karburanti si dhe zona 
me trafik të rënduar. Gjithashtu është i përshtatshëm për të qenë një 
kontakt direkt me produkte ushqimore, sipas legjislacionit W - 347, ISO
8467.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë:
•E qëndrueshme dhe e thatë ose me pak lagështi, pa praninë e ujit.
•E pastër, pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhur, grimca 
të lirshme, yndyrna, etj
•E mbrojtur nga lagështia.
2. Astarosja
Në sipërfaqe duhet të aplikohet astari EPOXY PRIMER W 4000. Konsumi 
200 – 300 g/m2. Pasi astari të jetë tharë, dëmtimet ekzistuese si pla-
saritjet dhe gropat duhet të mbushen duke përdorur EPOFLOOR EC
08 (A+B+C) e përzier me rërë kuarcore me granulometri 0.5 – 0.8 mm. 
EPOFLOOR EC 08 duhet të aplikohet 24 orë pas aplikimit të astarit.

2. Përzierja e EPOFLOOR EC 08
Komponentët A dhe B janë paketuar në proporcione të paracaktuara 
përzierje. Fillimisht, komponenti A duhet të përzihet mirë në enë e saj. 
Më pas e gjithë sasia e komponentit B duhet të shtohet në komponentin 
A. Përzierja e dy komponentëve duhet të vazhdojë për rreth 30 sekonda, 
me një mikser me shpejtësi të ulët (300 rpm). Është e rëndësishme që 
të bëhet një përzierje e mirë pranë anëve dhe në fund të kovës, për të 
arritur një shpërndarje uniforme të sforcuesit. Përzierja bëhet me një 
mikser me shpejtësi të ulët dhe vazhdohet deri sa përzierje të bëhet 
plotësisht uniforme (rreth për 3 minuta). Më pas rërë kuarcore me 
granulometri 0.5 – 0.8 mm shtohet gradualisht nën përzierje të vazh-
dueshme, deri në raportin 1:2 në peshë derisa një masë llaçi epoksid 
të formohet.

3. Mënyra e aplikimit - Konsumi
Në varësi të sipërfaqes finale ka dy mënyra aplikimi:
a) Sipërfaqe finale e lëmuar
Përzierja epokside hidhet në dysheme në trashësi 2 – 3 mm dhe hapet 
duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar. Konsumi i EPOFLOOR EC 08 
(A+B) është 0.6 Kg/m2 për mm trashësi. Konsumi I rërës kuarcore është 
1.2 Kg/mm2 për mm trashësi. Shtresa niveluese duhet të kalohet me një 
rrul me gjemba në mënyrë që të largohet ajri i mbetur brenda shtresës 
dhe të evitohen hapësirat boshe.
b) Sipërfaqe finale e ashpër
Fillimisht përzierja epokside aplikohet në mënyrën që u shpjegua në 
pikën a) për sipërfaqet e lëmuara. Kur shtresa është akoma e pa forcuar, 
sipas dëshirës hidhet mbi produkt rërë kuarcore me granulometri 0 – 
0.4 mm ose 0.4 – 0.8 mm. Konsumi I rërës kuarcore është afërsisht 3 Kg/
m2. Pas forcimit të EPOFLOOR EC 08 pjesa e pa lidhur e rërës largohet 
duke përdorur fshesë me vakuum. Në fund një shtresë EPOFLOOR EC 08 
aplikohet me rrul. Konsumi është 400 – 600 g/m2.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes
5 kg/kovë
5 kg/kovë

54 cp/paletë
36 cp/paletë
36 cp/paletë

1.5 kg/m2/mm Gri
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PAKETIMI
EPOFLOOR EC 08 është I disponueshëm në paketim 25 Kg (A+B+C).

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur i paekspozuar 
ndaj rrezeve të diellit dhe ngricës.

TË DHËNAT TEKNIKE

Baza kimike (A+B+C) rezinë epokside 2 kompo-
nentëshe dhe rërë kuarci

Densiteti (A+B+C) 2,1 Kg/l
Raporti Përzierjes (A:B:C) 5: 1: 6 në peshë
Jetëgjatësia afërsisht. 40 min ne +20oC
Temperatura minimale për forcim +8oC
Shkelet pas 24 hours at +23oC
Rezistencat finale pas 7 days at +23oC
Rezistenca në shtypje 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Rezistenca në perkulje 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forca ngjitëse 4 N/mm2 (pika e thyerjes së 
betonit)

Trashësia maksimale 3 mm
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EPOFLOOR FG-8700

4.4 AUTONIVELANT EPOKSID

EPOFLOOR FG - 8700 
Vetënivelues me bazë epokside, 2 komponentësh.

PËRSHKRIMI
EPOFLOOR FG - 8700 është një produkt nivelizues me bazë çimento dhe 
rezinash epokside, si dhe nuk përmban solvent. Ofron avantazhet e më-
poshtme:
• Rezistenca të larta mekanike.
• Lidhje shumë e mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
• Rezistencë e lartë ndaj lagështirës.
• Ka aftësi shumë të mira nivelizuese.
• Nuk ka efekt korrodues.
• Klasifikohet si CT - C50 - F10 - AR0,5 sipas EN 13813.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFLOOR FG - 8700 përdorët për riparime dhe nivelizimin e sipër-
faqeve që do përdoren për: shtresë poliuretani, dysheme PVC, lami-
nat, parket druri etj. EPOFLOOR FG - 8700 aplikohet kur betoni është 
relativisht i freskët, për të krijuar sipërfaqen e duhur (me të paktën 2 
mm trashësi) për aplikimin e shtresave epokside, për të shmangur prob-
lemet me shkëputjen, etj. Gjithashtu, është e përshtatshme si shtresë 
përfundimtare, në një trashësi deri në 3 mm, për sipërfaqe të lëmuara, 
nivelimim dhe për të rritur rezistencën e sipërfaqes ndaj ngarkesave me-
kanike.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë:
• E qëndrueshme dhe e thatë ose me pak lagështi, pa praninë e ujit.
• E pastër, pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhur, grimca 
të lirshme, yndyrna, etj. Për sipërfaqe shumë absorbuese ose poroze, 
sipërfaqja duhet të trajtohet me astarin epoksid me bazë uji EPOXY 
PRIMER W - 4000, siç është ose i holluar me 10% ujë. Astari aplikohet 
me furçë ose rrul në një shtresë.
Aplikimi i EPOFLOOR FG - 8700 vijon pasi astari mund të shkelet.

PËRZIERJA
Komponentët A dhe B janë paketuar në proporcione të paracaktuara 
përzierjeje. Fillimisht, komponenti A duhet të përzihet mirë në enën e tij 
dhe më pas duhet të zhvendoset në një enë të pastër prej përafërsisht 
30 litra vëllim. Më pas e gjithë sasia e komponentit B duhet të shto-
het në komponentin A. Është e rëndësishme që të bëhet një përzierje 
e mirë pranë anëve dhe në fund të kovës, për të arritur shpërndarje 
uniforme të forcuesit. Nuk duhet të shtohet ujë në përzierje.

MËNYRA E APLIKIMIT
EPOFLOOR FG - 8700 duhet të aplikohen në një trashësi deri në 3 mm 
duke përdorur një mallë me dhëmbëza. Në mënyrë që të largohet ajri 
brenda shtresës vetëniveluese, sipërfaqja duhet të kalohet me një rrul 
të veçantë me gjemba. Kjo parandalon formimin e flluskave dhe ndih-
mon për të arritur një trashësi uniformë.

PASTRIMI I MJETEVE:
Mjetet duhet të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit. Materiali 
i fortcuar mund të hiqet vetëm mekanikisht. 

PAKETIMI
EPOFLOOR FG - 8700 është i disponueshëm në paketim 5kg dhe 15kg

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur i pa ekspozuar 
ndaj rrezeve të diellit dhe ngricës.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

15 kg/kovë
36 cp/paletë

12 cp/kuti
1.5kg/m2 /mm

- Gri/transparent
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VËREJTJE!
• Koha e punueshmërisë së produktit ulet kur temperatura rritet.
• Sipërfaqja e EPOFLOOR FG - 8700 pas aplikimit duhet të mbrohet nga 
lagështia për 24 orë. Lagështia mund të zbardhë sipërfaqen ose ta bëjë 
atë ngjitëse. Lagështia gjithashtu mund të dëmtojë forcimim.
• Shtresat e dëmtuara në pjesët e sipërfaqes duhet të hiqen duke i gër-
ryer dhe aplikohet përsëri produkti.
• Në rast se koha është më e gjatë se ajo e parashikuar ndërmjet ap-
likimit të shtresave të njëpasnjëshme ose në rast se shtresat e vjetra 
do të shtrohen përsëri, atëhere sipërfaqja duhet të pastrohet mirë para 
aplikimit të shtresës së re.
• Pas ngurtësimit, EPOFLOOR FG 8700 është totalisht i padëmshëm.
• Para përdorimit, konsultohuni me të dhënat që ndodhen në etiketën 
e produktit.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza kimike (A+B) Rezinë epokside 2 kompo-
nentëshe

Densiteti A 1,96 Kg/l

Densiteti B 1,05 Kg/l

Jetëgjatësia afërsisht 30 min ne +20oC

Temperatura minimale për forcim +8oC

Koeficenti i difuzionit të lagështisë Sd = 0,75 (EN ISO 7783 - 1/2)

Kalueshmëria pas 15 orësh at +23oC

Rezistencat finale pas 28 ditësh at +23oC

Rezistenca në shtypje 70 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Rezistenca në perkulje 20 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forca ngjitëse >4 N/mm2

Trashësia maksimale 3 mm
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EPOFLOOR UNI-8900

4.4 AUTONIVELANT EPOKSID

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

15 kg/kovë
36 cp/paletë

12 cp/kuti
1.5 kg/m2 /mm

-
Gri/transparent

-

EPOFLOOR UNI 8900
Vetënivelues me bazë epokside, 2 komponentësh.

PËRSHKRIMI
EPOFLOOR UNI 8900 është një produkt nivelizues me bazë rezinash 
epokside, si dhe nuk përmban solvent. Ofron avantazhet e mëposhtme:
 - Rezistenca të larta mekanike.
 - Lidhje shumë e mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
 - Rezistencë e lartë ndaj lageshtirës.
 - Ka aftësi shumë të mira nivelizuese.
 - Nuk ka efekt korrodues.
Klasifikohet si SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 sipas EN 13813.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFLOOR UNI 8900 përdoret si shtresë niveluese në dyshemetë me 
bazë çimento per ti dhënë rezistenca të larta mekanike dhe kimike. 
Është i përshtatshëm për aplikim në zonat industriale, magazina, park-
ingje, supermarkete, laboratore, hotele, garazhe, pika karburanti si dhe 
zona me trafik të rënduar. Gjithashtu është I përshtatshëm për të qenë 
një kontakt direkt me produkte ushqimore, sipas legjislacionit
W - 347, ISO 8467.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë:
•E qëndrueshme dhe e thatë ose me pak lagështi, pa praninë e ujit.
•E pastër, pa materiale që parandalojnë lidhjen, të tilla si pluhur, grimca 
të lirshme, yndyrna, etj
•E mbrojtur nga lagështia.

2. Astarosja
Në sipërfaqe duhet të aplikohet astari EPOXY PRIMER W 4000. Konsumi 
200 – 300 g/m2. Pasi astari të jetë tharë dëmtimet ekzistuese si pla-
saritjet dhe gropat duhet të mbushen duke përdorur EPOFLOOR UNI 
8900 (A+B). EPOFLOOR UNI 8900 duhet të aplikohet 24 orë pas aplikimit 
të astarit.

2. Përzierja e EPOFLOOR UNI 8900
Komponentet A dhe B janë paketuar në proporcione të paracaktuara 
përzierje. Fillimisht, komponenti A duhet të përzihet mirë në enë e saj. 
Më pas e gjithë sasia e komponentit B duhet të shtohet në komponent
A. Është e rëndësishme që të bëhet një përzierje e mirë pranë anëve 
dhe në fund të kovës, për të arritur shpërndarje uniforme të sforcuesit. 
Përzierja bëhet me një mikser me shpejtësi të ulët dhe vazhdohet deri 
sa përzierja të bëhet plotësisht uniforme (rreth për 3 minuta).

3. Mënyra e aplikimit - Konsumi
Në varësi te sipërfaqes finale ka dy mënyra aplikimi:
a)Sipërfaqe finale e lëmuar
Përzierja epokside hidhet ne dysheme në trashësi 2 – 3 mm dhe ha-
pet duke përdorur një mallë të dhëmbëzuar. Konsumi I EPOFLOOR UNI 
8900(A+B) është 0.6 Kg/m2 per mm trashësi. Konsumi I rërës kuarcore 
1.2 Kg/mm2 per mm trashësi. Shtresa niveluese duhet të kalohet me një 
rrul me gjemba ne mënyrë që të largohet ajri i mbetur brenda shtresës 
dhe që të evitohen hapesirat boshe.
b)Sipërfaqe finale e ashpër
Fillimisht përzierja epokside aplikohet ne mënyrën qe u shpjegua në 
pikën a) për sipërfaqet e lëmuara. Kur shtresa është akoma e pa forcuar 
rërë kuarcore me granulometri 0 – 0.4 mm ose 0.4 – 0.8 mm, kjo sipas 
dëshirës hidhet mbi produkt. Konsumi I rërës kuarcore është afërsisht 3 
Kg/m2. Pas forcimit të EPOFLOOR UNI 8900 pjesa e pa lidhur e rërës lar-
gohet duke përdorur fshesë me vakuum. Në fund një shtresë EPOFLOOR 
UNI 8900 aplikohet me rrul. Konsumi është 400 – 600 g/m2.

PAKETIMI
EPOFLOOR UNI 8900 është I disponueshëm në paketim 5 Kg dhe 10 Kg 
(A+B).

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal dhe të pahapur e të paekspo-
zuar ndaj rrezeve te diellit dhe ngricës.
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TË DHËNAT TEKNIKE

Baza kimike (A+B) rezine epokside 
2 komponentëshe

Densiteti (A+B) 2,1 Kg/l
Raporti Përzierjes (A:B) 5: 1: 6 në peshë
Jetëgjatësia afërsisht. 40 min ne +20oC
Temperatura minimale per forcim +8oC
Shkelet pas 24 hours at +23oC
Rezistencat finale pas 7 days at +23oC
Rezistenca ne shtypje 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Rezistenca ne perkulje 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forca ngjitëse 4 N/mm2 (pika e thyerjes së 
betonit)

Trashësia maksimale 3 mm
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FLOORCOAT FINAL

4.5 DYSHEME SPORTIVE

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

15 kg/kovë
36 cp/paletë
36 cp/paletë 0.3-0.5 kg/m2 E Bardhë

E Kuqerremtë

FLOORCOAT FINAL
Bojë me bazë rezinash akrilike në dispersion ujor, gjysmëfleksibël për 
lyerjen e fushave sportive

KARAKTERISTIKAT
Bojë gjysmëfleksibël për ambiente të brendshme dhe të jashtme me 
bazë rezinash akrilike në dispersion ujor dhe fillerash me granulometri 
të seleksionuar. Për shkak te formulacionit të produktit FLOORCOAT 
FINAL ka mbulueshmëri shumë të mirë dhe jetëgjatësi. Produkti ka rez-
istencë te lartë ndaj kushteve të ndryshme të motit dhe ndaj abrazion-
it. Produkti ka veti shumë të mira ngjitëse si në sipërfaqë të reja ashtu 
edhe në ato të paralyera.

FUSHAT E PËRDORIMIT
FLOORCOAT FINAL përdoret për lyerjen e fushave sportive si për shem-
bull, fusha tenisi, fusha basketbolli, fusha handbolli, fusha volejbolli, 
pistën e tartarit në fusha futbolli, etj. Aplikohet mbi sipërfaqe betoni, 
asfalti, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Suporti ku do të aplikohet FLOORCOAT FINAL paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, 
dylli dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, 
dyllit apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në 
mënyrë manuale. Më pas bëhet astarosja e sipërfaqes duke përdorur 
produktin FLOORCOAT PRIMARY.

2.Përgatitja e produktit
FLOORCOAT FINAL mund të hollohet me 10% - 15% ujë dhe përzi-
het me anën e një mikseri të përshtatshëm për homogjenizim. Më 
pas bëhet aplikimi i produktit duke përdorur një furçe, rrul ose me 
spërkatje. Aplikimi i produktit bëhet me dy shtresa dhe shtresa e dytë 
aplikohet 12 - 24 orë mbas aplikimit së shtresës së parë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike Dispersion Akrilik
Pesha specifike e masës 1,50±0,05 Kg/lt
Temperatura e zbatimit Nga +10°C deri +35°C
Koha e rilyerjes 12 - 24 orë

Shkelja Rreth 24 orë në bazë të 
temperaturës

PAKETIMI
Ne kova 5 Kg dhe 15 Kg

KONSUMI
Sipërfaqe e lëmuar: 250 - 300 gr/m2 / shtresë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në një ambalazh të mbyllur mirë në mjedise të thata dhe me hije 
e me lagështi të ulët, të paktën për 12 muaj nga data e prodhimit.
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QUARTZ

4.6 DYSHEME DEKORATIVE

Granulometria Copë/paletë
new Quartz 0.25

Quartz 0.5
Quartz 0.8
Quartz 1.2
Quartz 1.8

54 cp/paletë

QUARTZ
Rërë kuarci e industrializuar, me trashësi kokrre të shkallëzuar.

KARAKTERISTIKAT
Rërë kuarc e industrializuar, me trashësi kokrre të shkallëzuar me fortësi 
të lartë 6 - 7 të shkallës Mosh. Eshtë kimikisht rezistente, nuk ndikohet 
nga cilësitë kimike të materialit sintetiki dhe ndotja atmosferike. Nuk 
ndikohet me kalimin e kohës dhe nuk ndryshohet si pluhuri i mermerit. 
E përshtatshme për përzierje me çimento, gëlqere si dhe rrëshira epok-
side dhe bojra.

FUSHAT E APLIKIMIT
Të shumta janë zbatimet e Rërës kuarcore në industri si dhe në shumë 
përdorime ndërtimore. Eshtë ideale për dysheme industriale, llaç  
nivelim i hollë dyshemeje, konstruksione kullimi, filtra pishina dhe uji 
të pijshëm. Eshtë ideale për pudrosje lyerjesh me bojra epokside dys-
hemeshë për krijim sipërfaqesh antirëshqitëse.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Forma-Ngjyra Material i thatë kokërmadhësje të        
shkallëzuar-Bezh

Përbërja SiO2

Përmbajtje lagështie 0% 

Kokërmadhësia 0-0,8 mm

Pesha specifike 1,45±0,05 kg/lt

KONSUMI
Në bazë të fushës së aplikimit

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Produkti ruhet në vënde të mbuluara me lagështi të ulët, për kohë të 
papërcaktuar.

PAKETIMI
Thasë letre 25 Kg.



1810800-1000
 Technical Support

EPO DECOR 300

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 kg/kanaçe
5 kg/kanaçe

12 cp/kuti
36 cp/paletë

1:20
- Transparent

EPO DECOR 300
Shtresë dekorative me bazë poliuretani që shërben për trajtimin e dys-
hemeve dekorative.
Klasifikimi i produktit
EPO DECOR 300 është klasifikuar sipas standardid EN 998 - 1.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT
EPO DECOR 300 është i përshtatshëm për krijimin e shtresave dekora-
tive me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret 
edhe për krijimin e shtresave dekorative mbi sipërfaqe të niveluara me 
llaç çimentoje.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Suporti ku do të aplikohet EPO DECOR 300 paraprakisht duhet të pas-
trohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli 
dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit 
apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë 
manuale. Përpara aplikimit të EPO DECOR 300 suporti duhet të nivelo-
het me astarin e thatë TECNOFIX. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe 
mekanikisht të qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma Pastë
Ngjyra Të ndryshme
Pesha volumetrike 1750 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC

KONSUMI
5 Kg për metër katror

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të 
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe 
nga ngricat

MËNYRA E APLIKIMIT
EPO DECOR 300 aplikohet me anën e një malle metaliketë drejtë direkt 
mbi sipërfaqen e paratrajtuar me astarin Resin PRIMER RE 1800. Mbas 
vendosjes së produktit mbi suport bëhet ngjeshja me anë të një malle 
metalike në mënyrë që të krijohet sipërfaqja që duam.

4.6 DYSHEME DEKORATIVE
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FINO CLASSIC

5.1 RIFINITURA

FINO CLASSIC 
Është material në formë pluhuri i prodhuar në bazë të teknologjisë HTT 
(Harman Transpirance Tecnology) që parandalon krijimin e mykut dhe 
lejon transpirimin e murit me bazë çimentoje, gëlqereje të hidratuar, 
rëre guri karbonik dhe mermeri me granulometri të seleksionuar, rezina 
sintetike dhe adetivë special.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
●Karakterizohet nga hapje dhe punueshmëri mjaft e mirë, mbulueshmëri 
shumë e lartë (10 - 12 m2 / thes 25 Kg)
●Lehtëson aplikimin në sipërfaqe të jashtme edhe të brendshme të 
mbushura si me llaç tradicional ashtu edhe me llaç të parapërgatitur.
●E aplikueshme në një trashësi deri në 3 mm.

FUSHAT E APLIKIMIT
I përshtashëm për realizimin e rifiniturave të sipërfaqeve të mbushura 
me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë çimento - 
gëlqere. Mund të mbulohet me bojë, ose me veshje të tjera me natyrë 
minerale dhe sintetike.

TË DHËNA TË RËNDËSISHME
● Nuk duhet të shtohen komponentë të tjerë si çimento, gëlqere etj, në 
produktin e dhënë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe të lyera më parë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe apo mbi veshje plastike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me trashësi më të madhe se 3 
mm.
● Nuk duhet të shtohet ujë mbasi përbërja është përgatitur.
● Duhet të aplikohet në temperatura nga +5oC deri +35oC.
● Nuk duhet të aplikohet në vënde ku ka veshje prej qeramike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me bazë gipsi.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe lehtësisht të thyeshme apo të 
shkatërruara.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Sipërfaqja apo suporti ku do të vendoset FINO CLASSIC duhet të jetë e 
niveluar dhe e qëndrueshme. Sipërfaqet me disnivel më të madh se 3 
mm duhet të nivelohen përpara aplikimit të produktit.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES
Në një enë hidhni 7.5 - 8 litra ujë dhe 25 Kg Fino Classic. Përzijeni me 
një përzierës elektrik me numër të   vogël rrotullimesh derisa masa të 
bëhet homogjene. Për të stimuluar karaktesitikat e përzierjes dhe për 
të pasur një rezulëtat sa më të mirë rekomandohet që përzierja të lihet 
në qetësi rreth 10 minuta dhe të trazohet përsëri përpara përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Materiali duhet të përhapet me një mallë metalike duke siguruar një 
shtresë uniforme në të gjithë sipërfaqen. Dora e dytë e materialit duhet 
të aplikohet 30 minuta mbas aplikimit të dorës së parë. Pasi arrihet 
tharja e duhur rreth 15 minuta në temperaturë 23oC sipërfaqja duhet 
fërkuar me përdaf. Temperatura e ambientit ndikon ndjeshëm në 
kohën e punueshmërisë së produktit. Sa më e ulët të jetë temperatura 
aq më shumë zgjatet koha e punueshmërisë.

MËNYRA E PASTRIMIT
Veglat e punës dhe duart duhet të pastrohen deri kur produkti është 
ende i njomë.

Njësia matëse copë/kuti Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes
5 kg/qese

54 cp/paletë
4 cp/kuti 2-2.3kg/m2 Gri

E Bardhë
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TË DHËNA TEKNIKE

Raporti i Përzierjes

 7. 5 - 8litra ujë për

25 Kg Fino të 

E Bardhë/Gri

Koha e punueshmërisë 3 - 4 orë

Temperatura e aplikimit Nga +5oC deri +35oC

pH i përzierjes 12

Trashësia për dorë 2 mm

Koha e pritjes për aplikimin e dorës së dytë 30 - 40 min

Koha e pritjes deri në fërkim 15 - 20 min

Koha e pritjes për lyerjen e sipërfaqes 3 - 4 javë

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)

Forma                                            Pluhur 

Ngjyra                                            Gri/E Bardhë  

Ruatja                                       12 muaj në paketim origjinal në vend të 
thatë 

Djegshmëria                                  I padjegshëm 

TË DHËNA PËRFUMDIMTARE

Rezistenca në  shtypje mbas  28 ditëve                       ≥ 5 Nmm2

Rezistenca  në përkulje mbas 28 ditëve            ≥ 2.5 Nmm2
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BONIFIN

5.1 RIFINITURA

BONIFIN
Material në formë pluhuri me bazë çimentoje, gëlqereje të hidratuar, 
rëre guri karbonik me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe 
aditive speciale.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
● Karakterizohet nga hapje dhe punueshmëri mjaft e mirë, gjë që lehtës-
on aplikimin në sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme të mbushura si 
me llaç tradicional ashtu dhe me llaç të parapërgatitur.
● E aplikueshme në një trashësi deri në 3 mm

FUSHAT E APLIKIMIT
I përshtatshëm për realizimin e rifiniturave të sipërfaqeve të mbushu-
ra me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë çimento 
- gëlqere. Mund të mbulohet me bojë, ose me veshje të tjera me natyrë 
minerale dhe sintetike.

TE DHËNA TE RËNDËSISHME
● Nuk duhet të shtohen komponentë të tjerë si çimento, gëlqere etj, në 
produktin e dhënë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe të lyera më parë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe apo mbi veshje plastike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me disnivel më të madh se 3 mm.
● Nuk duhet të shtohet uji mbasi përbërja është përgatitur.
● Duhet të aplikohet në temperatura nga +5oC deri +35oC.
● Nuk duhet të aplikohet në vënde ku ka veshje prej qeramike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me bazë gipsi.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe lehtësisht të thyeshme apo të 
shkatërruara.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Sipërfaqja apo suporti ku do të vendoset fino duhet të jetë e niveluar 
dhe e qëndrueshme. Sipërfaqet me një trashësi më të madhe se 3mm 
duhet të nivelohen paraprakrisht përpara aplikimit të produktit.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES
Në një enë hidhni 7.5 - 8 litra ujë dhe 25 Kg BONIFIN. Përzieni me një 
përzierës elektrik me numër të vogël rrotullimesh derisa masa të bëhet 
homogjene. Për të stimuluar karaktesitikat e përzierjes dhe për të pa-
sur një rezulëtat sa më të mirë, rekomandohet që përzierja të lihet në 
qetësi rreth 10 minuta dhe para përdorimit të përzihet edhe një herë.
 
MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Materiali duhet të përhapet me një mallë metalike duke siguruar një 
shtresë uniformë në të gjithë sipërfaqen. Dora e dytë e materialit duhet 
të aplikohet 30 minuta mbas aplikimit të dorës së parë. Pasi arrihet 
tharja e duhur rreth 15 minuta në temperaturë 23°C sipërfaqja duhet 
fërkuar me përdaf. Temperatura e ambientit ndikon ndjeshëm në kohën 
e punueshmërisë së produktit. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më 
shumë zgjatet koha e punueshmërisë.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes
25 kg/thes

54 cp/paletë
54 cp/paletë 2.5-3kg/m2 Gri

E Bardhë
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TË DHËNAT TEKNIKE (ne +23°C dhe 50% U.R.)

Raporti i përzierjes 7.5 - 8 litra ujë për 25 Kg BONIFIN

Koha e punueshmërisë 2 - 3 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC

pH i përzierjes 12

Trashësia për dorë 2mm

Koha e pritjes për aplikimin e dorës së 
dytë 30 - 40 min

Koha e pritjes deri në fërkim 15 - 20 min

Koha e pritjes për lyerjen e sipërfaqes 3 - 4 javë

Forma Pluhur

Ngjyra Gri/E Bardhë

Ruatja 12 muaj në paketim origjinal

Djegshmëria I padjegshëm

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca në shtypje mbas 28 ditësh          ≥ 3 Nmm2

Rezistenca në përkulje mbas 28 ditësh     ≥ 1.5 Nmm2
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FINO ANTIQUE

5.1 RIFINITURA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi Ngjyra/specifikime të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.5kg/m2/mm Gri
I bardhë

FINO ANTIQUE
Produkt per rifinitura me pamje antike

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Është material në formë pluhuri i prodhuar në bazë të teknologjisë HTT 
(Horman Transpirance Tecnology) që parandalon krijimin e mykut dhe 
lejon transpirimin e murit më bazë çimento, gëlqere e hidratuar, rërë 
guri karbonik dhe mermer me granulometri të seleksionuar, rezina sin-
tetike dhe adetive special. Karakterizohet nga hapje dhe punueshmëri 
mjaft e mirë, lehtëson aplikimin në sipërfaqe të jashtme edhe të bren-
shme të mbushura si me llaç tradicional ashtu dhe me llaç të parapër-
gatitur. E aplikueshme deri në një trashësi deri në 3 mm.

FUSHAT E APLIKIMIT
I përshtashëm për realizimin e rifiniturave të sipërfaqeve të mbush-
ura me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë çimen-
togëlqere. Mund të mbulohet me bojë, ose me veshje të tjera me natyrë 
minerale dhe sintetike.

TË DHËNA TË RËNDËSISHME
Nuk duhet të shtohen komponent të tjerë si çimento, gëlqere, etj në 
produktin e dhënë.
Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe të lyera më parë.
Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe apo mbi veshje plastike.
Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me trashësi me të madhe se 3 mm.
Nuk duhet të shtohet ujë mbasi përbërja është përgatitur.
Duhet të aplikohet në temperatura nga +5oC deri +35oC.
Nuk duhet të aplikohet në vënde ku ka veshje prej qeramike.
Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me bazë gipsi.
Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe lehtësisht të thyeshme apo të 
shkatërruara.

PËRGATITJA E SUPORTIT 
Sipërfaqja apo suporti ku do të vendoset FINO CLASSIC duhet të jetë i 
niveluar dhe i qëndrueshëm. Sipërfaqet me disnivel më të madh se 3 
mm duhet të nivelohen përpara aplikimit të produktit.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES
Në një enë hidhni 5.5 - 6 litra ujë dhe 25 Kg Fino Classic. Përzieni me një 
përzierës elektrik me numër të vogël rrotullimesh derisa masa të bëhet 
homogjene. Për të stimuluar karaktesitikat e përzierjes dhe për të pasur 
një rezulëtat sa më të mirë rekomandohet që përzierja të lihet në qetësi 
rreth 10 minuta dhe të trazohet përseri përpara përdorimit. 

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Materiali duhet të përhapet me një mallë metalike duke siguruar një 
shtresë uniforme në të gjithë sipërfaqen. Dora e dytë e materialit duhet 
të aplikohet 30 minuta mbas aplikimit të dorës së parë. Pasi arrihet 
tharja e duhur rreth 15 minuta në temperaturë 23oC sipërfaqja duhet 
fërkuar me përdaf. Temperatura e ambientit ndikon ndjeshëm në kohën 
e punueshmërisë së produktit. Sa më e ulët të jetë tempretura aq më 
shumë zgjatet koha e punueshmërisë.

MËNYRA E PASTRIMIT
Veglat e punës dhe duart duhet të pastrohen deri kur produkti është 
ende i lagësht.
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TË DHËNA TË APLIKUESHME 

Raporti i Përzierjes 7. 5 - 8litra ujë për 25 Kg Fino të 
Bardhë/Gri

Koha e punueshmërisë 2 orë

Temperatura e aplikimit Nga +5oC deri +35oC

pH i përzierjes 12

Trashësia për dorë 3mm

Koha e pritjes për aplikimin 
e dorës së dytë 30 - 40 min

Koha e pritjes deri në fërkim 15 - 20 min

Koha e pritjes për lyerjen e 
sipërfaqes  3 - 4 javë

PAKETIMI
Grafiato Acryl kovë plastike 25 kg
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DECOR SILEX

DECOR SILEX
Veshje dekorative e gatshme për përdorim që shërben për trajtimin 
e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme me bazë silikoni. Është një 
produkt ekologjikisht i testuar. I prodhuar në bazë të teknollogjisë HTT 
(Hörman Transpirant Tecnology) që bën të mundur ajrosjen e murit dhe 
parandalimin e mykut. Falë formulës së re me përmbajtje fibrash sinte-
tike dhe adetivë special ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon 
që papastërtitë të unifikohen me të, keshtu që arrin të vetëpastrohet 
shumë lehtë.

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME
• Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj avujve.
• Formon një strukturë të qëndrueshme.
• Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento–gëlqere.
• Formon një stukturë të bukur dhe mbrojtëse ndaj agjentëve atmos-
ferikë.
• Karakterizohet ka një punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
• Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune.
• Konform EN 15824.
• Produkt i thjeshtë për tu aplikuar.
• Produkt gëzon veti të larta vetëpastruese.

FUSHA E APLIKIMIT
I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret edhe për krijimin e veshje-
ve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç themelor termoizolues 
të cilët paraprakisht janë rrafshuar me TECNOFIX ose CONEXION 99 në 
sistemet e termoizolimit pasi është trajtuar me TECNOFIX LIQUID.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet DECOR SILEX paraprakisht duhet të pastrohet 
nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga 
materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave,verniqeve,dyllit apo ma-
terialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manu-
al. Përpara aplikimit te DECOR SILEX suporti duhet të rrafshohet e të 
nivelohet me Tecnofix. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanik-
isht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti është i gatshëm për përdorim. Aplikimi i produktit mund të 
realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një mallë. Menjëherë mbas 
aplikimit të produktit në suport, bëhet rrafshimi i tij me një një mallë 
plastike dhe punohet në drejtimin horizontal, vertikal ose rrethore në 
varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh.Punueshmëria varet 
nga aftësia absorbuese e suportit si edhe nga temperatura e ambjentit. 

Njësia matëse Copë/Paletë Konsumi 
Ngjyra/specifikime

të tjera

25 kg/kovë 27 copë/paletë

2.5 kg/m2                      
2.7 kg/m2        
2.7 kg/m2

3.5 kg/m2

4.2 kg/m2

1 mm Full
1.5 mm Full

1.5 mm Structure
2 mm Structure
3 mm Structure
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KONSUMI
Struktura Konsumi

Strukturë kokrrizore 1.5 mm 2.5 kg/m2

Strukturë me vija 2.5 mm 2.8 kg/m2

Strukturë me vija 3.2 mm 3.9 kg/m2

TË DHËNA TEKNIKE
Pamja Pastë
Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në 
vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm
Rezistenza ndaj lagështisë E mirë
pH i përzierjes 12
Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC
Koha e punueshmërisë 20 min ne 20oC
Dendësia 1,80 kg/lit
Rezistenza në ngjeshje ≥ 12,0 N/mm2

Rezistenza në përkulje ≥ 6,3 N/mm2

Aftësia ngjitëse ≥ 2,0 N/mm2

PAKETIMI
DECOR Silex eshte ambalazhuar ne kovë plastike 25 kg.
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DECORTEX

5.2 VESHJE DEKORATIVE

DECORTEX
Veshje dekorative e gatshme për përdorim që shërben për trajtimin e 
fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme. Eshtë një produkt ekologjikisht 
i testuar. I prodhuar në bazë të teknollogjise HTT (Hörman Transpirant 
Tecnology) që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e my-
kut. Falë formulës së re me përmbajtje fibrash sintetike dhe adetivë 
special ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të 
unifikohen me të, keshtu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME
• Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj avujve.
• Formon një strukturë të qëndrueshme
• Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento–gëlqere
• Formon një stukturë të bukur dhe mbrojtëse ndaj agjentëve 
atmosferikë.
• Karakterizohet ka një punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
• Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune.
• Konform EN 15824.
• Produkt i thjeshtë për tu aplikuar

FUSHA E APLIKIMIT
I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret edhe për krijimin e veshje-
ve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç themelor termoizolues 
të cilët paraprakisht janë rrafshuar me Tecnofix ose Conexion 99 në 
sistemet e termoizolimit pasi është trajtuar me Tecnofix Liquid.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet DECORTEX paraprakisht duhet të pastrohet
nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga
materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave,verniqeve,dyllit apo ma-
terialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manual.
Përpara aplikimit te DECORTEX suporti duhet të rrafshohet e të nivelo-
het me Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qën-
drueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti është i gatshëm për përdorim. APLIKIMI i produktit mund të
realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një mallë. Menjëherë mbas
aplikimit të produktit në suport, bëhet rrafshimi i tij me një një mallë
plastike dhe punohet në drejtimin horizontal, vertikal ose rrethore në
varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet
nga aftësia absorbuese e suportit si edhe nga temperatura e ambjentit

TË DHËNA TË RËNDËSISHME
• Gjatë aplikimit të produktit duhet patur kujdes që temperatura e 
ambjentit të jetë më lartë se 5°C.
• Në prani të temperaturave të larta produkti mbas aplikimit duhet të
spërkatet me ujë për të mënjanuar humbjet e ujit.
• Gjatë aplikimit të produktit duhet pasur kujdes duke më njanuar 
kontaktin e fytyrës me produktin është produkt I klasifikuar si irritues në
kontakt me fytyrën.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/kovë 27 cp/paletë

2.2 kg/m2                      
2.5 kg/m2        
2.5 kg/m2

3.4 kg/m2

1 mm Full
1.5 mm Full

2 mm Strukturë
3.2 mm Strukturë
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KONSUMI

Struktura Konsumi

Strukturë kokrrizore 1.5 mm 2.5 kg/m2

Strukturë me vija 2.5 mm 2.8 kg/m2

Strukturë me vija 3.2 mm 3.9 kg/m2

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë

Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal 
në vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Rezistenza ndaj lagështisë E mirë

pH i përzierjes 12

Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC

Koha e punueshmërisë 25 min ne 20oC

Dendësia 1,75 kg/lit

Rezistenza në ngjeshje ≥ 11,0 N/mm2

Rezistenza në përkulje ≥ 5,5 N/mm2

Aftësia ngjitëse ≥ 1,5 N/mm2

PAKETIMI
Decortex kovë plastike 25 kg
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GRAFIATO ACRYL

5.2 VESHJE DEKORATIVE

GRAFIATO ACRYL
Veshje dekorative e gatshme për përdorim që shërben për trajtimin e
fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme. Eshtë një produkt ekologjikisht 
i testuar. I prodhuar në bazë të teknollogjise HTT (Hörman Transpirant 
Tecnology) që bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e my-
kut. Falë formulës së re me përmbajtje fibrash sintetike dhe adetivë 
special ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të 
unifikohen me të, keshtu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë.

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME
• Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj avujve.
• Formon një strukturë të qëndrueshme
• Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento–gëlqere
• Formon një stukturë të bukur dhe mbrojtëse ndaj agjentëve atmos-
ferikë.
• Karakterizohet ka një punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
• Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune.
• Konform EN 15824.
• Produkt i thjeshtë për tu aplikuar

FUSHA E APLIKIMIT
I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të
mirë hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike. Përdoret edhe për krijimin
e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç themelor
termoizolues të cilët paraprakisht janë rrafshuar me TECNOFIX ose
CONEXION 99 në sistemet e termoizolimit pasi është trajtuar me 
TECNOFIX LIQUID.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO ACRYL paraprakisht duhet të pas-
trohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli
dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave,verniqeve,dyllit
apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë
manuale. Përpara aplikimit te GRAFIATO ACRYL suporti duhet të rraf-
shohet e të nivelohet me Tecnofix. Suportet duhet të jenë të sheshta 
dhe mekanikisht të qëndrueshëm në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti është i gatshëm për përdorim. Aplikimi i produktit mund të
realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle. Menjëherë mbas
aplikimit të produktit në suport, bëhet rrafshimi i tij me një një mallë
plastike dhe punohet në drejtimin horizontal, vertikal ose rrethor në
varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet
nga aftësia absorbuese e suportit si edhe nga temperatura e ambjentit.

TË DHËNA TË RËNDËSISHME
• Gjatë aplikimit të produktit duhet patur kujdes që temperatura e
ambjentit të jetë më lartë se 5°C.
• Në prani të temperaturave të larta produkti mbas aplikimit duhet të
spërkatet me ujë për të mënjanuar humbjet e ujit.
• Gjatë aplikimit të produktit duhet pasur kujdes duke mënjanuar
kontaktin e fytyrës me produktin sepse është produkt I klasifikuar si ir-
ritues në kontakt me fytyrën.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/kovë 27 cp/paletë

2.2 kg/m2                      
2.5 kg/m2        
2.5 kg/m2

3.1 kg/m2

3.8 kg/m2

1 mm Full
1.5 mm Full

1.5 mm Strukturë
2 mm Strukturë
3 mm Strukturë
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KONSUMI

Struktura Konsumi

Strukturë kokrrizore 1.5 mm 2.5 kg/m2

Strukturë me vija 2.5 mm 2.8 kg/m2

Strukturë me vija 3.2 mm 3.9 kg/m2

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pastë

Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend 
të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Rezistenza ndaj lagështirës E mirë

pH i përzierjes 12

Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC

Koha e punueshmërisë 20 min ne 200C

Dendësia 1,85 kg/lit

Rezistenza në ngjeshje ≥ 8,0 N/mm2

Rezistenza në përkulje ≥ 3,5 N/mm2

Aftësia ngjitëse ≥ 1,0 N/mm2

PAKETIMI
Grafiato Acryl kovë plastike 25 kg
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GRAFITI 1, 2, 3

5.2 VESHJE DEKORATIVE

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë
2.2 kg/m2                      
3.1 kg/m2        
3.8 kg/m2

1.5 mm Full                                                          
2 mm Strukturë  
3 mm Strukturë

GRAFITI
Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve
të brendshme.

Klasifikimi i produktit
GRAFITI klasifikohet sipas EN 998 - 1.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT
GRAFITI është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me
cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret dhe
për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç
çimento ose llaç themelor termoizolues të cilët paraprakisht është
rrafshuar me Tecnofix ose një nga produktet e linjës DW Conexion.
Gjithashtu përdoret në sistemet e jashtme termoizoluese si veshje
dekorative.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Suporti ku do të aplikohet GRAFITI paraprakisht duhet të pastrohet nga
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga mate-
rialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialve
kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale.
Përpara aplikimit të GRAFITI suporti duhet të nivelohet me astarin e
thatë TECNOFIX. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të
qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT
GRAFITI aplikohet me anën e një malle metalike të drejtë direkt mbi
sipërfaqen e paratrajtuar me astarin TECNOFIX LIQUID. Mbas vendosje
së produktit mbi suport bëhet fërkimi me anë të një malle plastike në
mënyrë që të krijohen strukturat që duam.

PAKETIMI
GRAFITI është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe
nga ngricat.
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KONSUMI

Varet nga dimensioni gurit:

Dimensioni gurit (mm) Konsumi (Kg/m2)

1.5 mm 2.7 Kg/m2

2 mm 3.5 Kg/m2

3 mm 3.9 Kg/m2

TË DHËNAT TEKNIKE

Forma Pluhur me bazë çimento

Ngjyra Bardhë

Pesha volumetrike 1390 Kg/m3

Sasia e ujit për përgatitje 25 - 27%

Pesha volumetrike e llaçit 1630 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5oC deri në +35oC
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GRAFIATO 1, 2, 3

GRAFIATO
Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve
të brendshme.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT
GRAFIATO klasifikohet sipas standardid EN 998 - 1.
KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT
GRAFIATO është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative
me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret dhe 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç çi-
mento ose llaç themelor termoizolues të cilët paraprakisht është rrafsh-
uar me Tecnofix ose një nga produktet e linjës DW Conexion. Gjithashtu 
përdoret në sistemet e jashtme termoizoluese si veshje dekorative.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Suporti ku do të aplikohet grafiato paraprakisht duhet të pastrohet nga 
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga mate-
rialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialve 
kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara 
aplikimit të grafiato suporti duhet të nivelohet me astarin e thatë Tecno-
fix. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qëndrueshme 
në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT
GRAFIATO aplikohet me anën e një malle metalike të drejtë direkt mbi 
sipërfaqen e paratrajtuar me astarin TECNOFIX LIQUID. Mbas vendosje 
së produktit mbi suport bëhet fërkimi me anë të një malle plastike në 
mënyrë që të krijohen strukturat që duam.
PAKETIMI
GRAFIATO është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të 
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe 
nga ngricat.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë
2.2 kg/m2                      
3.1 kg/m2        
3.8 kg/m2

1 mm Full                                                          
2 mm Strukturë  
3 mm Strukturë
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KONSUMI

Varet nga dimensioni gurit

Dimensioni gurit (mm) Konsumi (Kg/m2)

1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.0 Kg/m2

3 mm 3.5 Kg/m2

TË DHËNAT TEKNIKE

Forma Pluhur me bazë çimento

Ngjyra E Bardhë

Pesha volumetrike 1350 Kg/m3

Sasia e ujit për përgatitje  25 - 27%

Pesha volumetrike e llaçit 1550 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5oC deri në +35oC
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DECORTEX MIN 1, 2, 3 

DECORTEX MINERAL
Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve
të brendshme.
Klasifikimi i produktit
DECORTEX MINERAL klasifikohet sipas EN 998 - 1.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT
DECORTEX MINERAL është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve de-
korative me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike.
Përdoret dhe për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të
mbushura me llaç çimento ose llaç themelor termoizolues të cilët
paraprakisht është rrafshuar me Tecnofix ose një nga produktet e linjës
DW Conexion. Gjithashtu përdoret në sistemet e jashtme termoizoluese
si veshje dekorative.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Suporti ku do të aplikohet Decortex paraprakisht duhet të pastrohet nga
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga mate-
rialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialve
kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara
aplikimit të Decortex Mineral suporti duhet të nivelohet me astarin e
thatë Tecnofix. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të
qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT
DECORTEX MINERAL aplikohet me anën e një malle metalike të drejtë
direkt mbi sipërfaqen e paratrajtuar me astarin TECNOFIX LIQUID. Mbas
vendosjes së produktit mbi suport bëhet fërkimi me anë të një malle
plastike në mënyrë që të krijohen strukturat që duam.

PAKETIMI
DECORTEX MINERAL është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të pa-
hapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe nga
ngricat.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë
2.5 kg/m2                      
3.2 kg/m2        
4.1 kg/m2

1 mm Full                                                          
2 mm Strukturë  
3 mm Strukturë
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KONSUMI
Varet nga dimensioni gurit
Dimensioni gurit (mm) Konsumi (Kg/m2)
1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.0 Kg/m2

3 mm 3.5 Kg/m2

TË DHËNAT TEKNIKE
Forma Pluhur me bazë çimento
Ngjyra Bardhë
Pesha volumetrike 1350 Kg/m3

Sasia e ujit për përgatitje 25-27%
Pesha volumetrike e llacit 1550 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC
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DECOQUARTZ

DECOQUARTZ
Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve
të brendshme.
Klasifikimi i produktit
DECOQUARTZ është klasifikuar sipas standardid EN 15824.

KARAKTERISTIKAT
 - Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
 - Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT
DECOQUARTZ është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative
me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret
dhe për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me
llaç çimento ose llaç themelor termoizolues të cilët paraprakisht
është rrafshuar me Tecnofix ose një nga produktet e linjës DW Conex-
ion.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Përgatitja e suportit
Suporti ku do të aplikohet Decoquartz paraprakisht duhet të pastrohet
nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga
materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo ma-
terialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale.
Përpara aplikimit të Decoquartz suporti duhet të nivelohet me asta¬rin
e thatë Tecnofix. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të
qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.

MËNYRA E APLIKIMIT
DECOQUARTZ aplikohet me anën e një malle metalike të drejtë direkt
mbi sipërfaqen e paratrajtuar me astarin TECNOFIX LIQUID. Mbas
vendosjes së produktit mbi suport bëhet ngjeshja me anë të një malle
metalike në mënyrë që të krijohet sipërfaqja që duam.

KONSUMI
5 Kg per meter katror

PAKETIMI
DECOQUARTZ është i ambalazhuar në kova 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe
nga ngricat.

TË DHËNA TEKNIKE 

Forma Pastë

Ngjyra Të ndryshme

Pesha volumetrike 1750 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC

EMERTIMI
Njësia 

matëse
Copë/paletë Konsumi Ngjyra/specifikime të tjera

1. Sahara
2. Canus
3. Canus Dark
4. Terra Nera
5. Smerald
6. Desert
7. Jasper
8. Lividus
9. Fulvus
10. Dark Sky
 11. Firebrick
12. Snow
 13. Brunt
14. River stone
15.  Clay

25  kg/kovë 27 cp/paletë 5kg/m2

Bardhë dhe okër
Bardhë dhe Gri
Bardhë, Gri, E zezë
Kafe me të zezë
Jeshile dhe e bardhë
Okër dhe kafe e lehtë
Jeshile dhe e zezë
Blu dhe e zezë
Kafe dhe e bardhë
Blu dhe gri
Kuqe me pak gri
Bardhë me pak okër
Okër dhe e bardhë
E zezë, e bardhë dhe verdhë
E bardhë, gri e lehtë dhe okër
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NANOTOP EXTRA

5.3 STUKO PËR PATINIME

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes 54 cp/paletë 1kg/m2 E Bardhë 

NANOTOP EXTRA
Stuko e aplikimeve me bazë nanoteknologjike, për të realizuar patinimin 
e lëmuar të tavaneve  në mjedise të jashtme dhe të brendshme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Material i përbërë nga çimento e bardhë, pluhur mermeri i bardhë, rrës-
hirë dhe aditive speciale. Bazuar në aplikimin e nanoteknologjisë, mund 
të përdoret në ambiente të brendshme dhe të jashtme dhe siguron që 
materiali mund të punohet në një trashësi prej 0-3 mm për çdo shtresë 
që është aplikuar. Eshtë lehtësisht e zmerilueshme me një letër zmerile 
dhe siguron një rifiniture të fortë dhe shumë të lemuar të tavaneve. 
Eshtë konform me normën  EN 998-1.

FUSHAT E APLIKIMIT
Për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura më parë me llaç tradi-
cional ose llaç të përgatitur me bazë çimento dhe gëlqere. Për stukimin 
e sipërfaqeve të betonit. Për krijimin e sipërfaqeve të lëmuara  në mje-
dise të brendshme dhe të jashtme.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suportet të cilat karakterizohen nga parregullsi sipërfaqësore prej më 
shumë se 3 mm duhet të nivelohen paraprakisht para se të aplikoni 
stukon.

METODA E APLIKIMIT TE PRODUKTIT
Produkti përhapet në sipërfaqe nëpërmjet një shpatulle të lëmuar, për 
të siguruar një përhapje dhe mbulim të plotë të sipërfaqes. Produkti 
aplikohet dy here me një trashësi prej 3 mm.  Koha e dytë e aplikimit 
është pasi eshte thare dora e pare , 2-3 orë pas aplikimit të parë, në një 
temperaturë prej 23oC.

PASTRIMI I PRODUKTIT
Mjetet e punës dhe pastrimi i duarve ,duhet të bëhet kur produkti është 
tharë plotësisht.

RUAJTJA    
12 muaj nëse ruhet në vend të thatë dhe I mbrojtur nga ngricat dhe 
ekspozimi ndaj rrezeve të diellit 

KONSUMI
Afërsisht 1 kg/m2
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TË DHËNAT  TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Kërkesa e ujit 8.5-9.5 litra ujë për 25 kg 
Nanotop Extra

Koha e punueshmërise 4-5 orë

Temperatura e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC

Koha për shtresën e dytë Pas 120 min

Pritja për lëmueshmërine 24 orë
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ACRYL SPACHTEL 

ACRYL SPACHTEL
Stuko patinimi e prodhuar në bazë të nano teknollogjisë për realizimin
e rifiniturave të lëmuara në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
• Stuko Patinimi e përbërë nga çimento e bardhë, pluhur mermeri 
i bardhë, rezina dhe aditivë special.
• E prodhuar në bazë të nanoteknologjisë.
• Përdoret për ambiente të brendshme dhe të jashtme.
• Lejon një trashësi nga 0 deri 3 mm për çdo dorë.
• Fërkohet lehtësisht me letër zmerile dhe jep një rifiniturë të fortë dhe
shumë të lëmuar.
• Është konfrom normës EN 998 - 1

FUSHAT E APLIKIMIT
Për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura me llaç tradicional
ose me llaç të parapërgatitur me bazë gëlqere - çimento.
• Stukimin e sipërfaqeve prej betoni.
• Për krijimin e rifinirurave të lëmuara në ambiente të
jashtme dhe të brendshme.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suportet që karakterizohen nga disniveli më shumë se 3 mm, duhet të 
nivelohen paraprakisht përpara aplikimit të stukos. Suportet duhet të 
jenë të niveluara dhe mekanisht të qëndrueshme, të pastra, pa praninë 
e bojrave, yndyrnave, etj.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti përhapet në sipërfaqe nëpërmjet një spatule të lëmuar për
të siguruar një përhapje dhe mbulim të plotë të sipërfaqes. Produkti
aplikohet në dy duar deri në një trashësi në 3 mm. Dora e dytë jepet
pasi të jetë tharë e para për 2 - 3 orë në temperaturë 23oC.

PASTRIMI I PRODUKTIT
Pastrimi i veglave të punës dhe i duarve duhet të bëhet kur produkti
është tharë plotësisht.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
15 kg/thes 80 cp/paletë 1kg/m2 E Bardhë 
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TË DHËNAT  TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 4.5 - 5 litra ujë për 15 Kg Acryl Spachtel

Kohëzgjatja e përzierjes 4 - 5 orë

pH i përzierjes 12

Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC

Trashësia maksimale në një dorë 1 mm

Koha për dorë të dytë pas 60 - 90 min

Koha e pritjes për fërkim 24 orë

Koha e pritjes për lyerje 3 - 4 javë

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca në shtypje ≥ 5.5 N/mm2

Rezistenca në përkulje         ≥ 2,0 N/mm2

Forca ngjitëse në beton           ≥ 1,0 N/mm2
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ECOTECH STUCCO

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes 54 cp/paletë 1kg/m2 E Bardhë 

ECOTECH STUCCO
Shtresë përfundimtare e imët për përdorim të brendshëm, me bazë 
gëlqere të hidratuar, trashësia maksimale e aplikimit është 4 mm, 
përdoret për krijimin e sipërfaqeve të lëmuara në muret dhe tavanet 
brenda ndërtesave.

KARAKTERISTIKAT  
-Cilësi e lartë
-Ngjyrë e bardhë
-Ngjitshmëri e lartë
-Rezistencë ndaj lagështirës
-Jetëgjatësi

FUSHA E PËRDORIMIT
ECOTECH STUCCO, përdoret për të lëmuar sipërfaqet e suvatuara dhe 
sipërfaqet e betonit, në një trashësi maksimale prej 2 mm. Pas aplikimit 
sipërfaqja lëmohet me letër gërryes të imët. Sipërfaqja e trajtuar me 
ECOTECH STUCCO do të bëhen tërësisht e lëmuar dhe e bardhë, kështu 
që ajo mund të shërbejë si sipërfaqe finale. Sipas dëshirës, sipërfaqja 
mund të lyhet pas tharjes me bojë. 

PËRGATITJA
ECOTECH STUCCO, përdoret për të niveluar sipërfaqe të thata, të 
ashpëra dhe sipërfaqet të pastra që nuk kanë elemente që pengojnë 
ngjitshmërine (yndyrat, mbetjet bituminoze, pluhurat). 

APLIKIMI 
ECOTECH STUCCO, hidhet në një sasi të matur uji të pastër dhe të ftohtë 
dhe duhet të përzihet duke përdorur një mikser elektrik për të përftuar 
një përbërje të njëtrajtshme. Lihet në qetësi për 10 minuta dhe më pas 
përzihet përsëri. Shpejtësia e përzierjes duhet të jetë e moderuar për të 
shmangur formimin e flluskave të ajrit në masën e përftuar. Nuk duhet 
të përdoret asnjë mjet pune që është i ndryshkur, i pisët, ose në kontakt 
me elemente të ndryshëm. Pas tharjes, sipërfaqja mund të lëmohet me 
letër gërryese. 

RUAJTJA    
12 muaj nëse ruhet në vend të thatë dhe I mbrojtur nga ngricat dhe 
ekspozimi ndaj rrezeve të diellit 
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TË DHËNAT  TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Pesha volumetrike 1kg/dm3

Nevoja për ujë 8.5-9.5 L of water/25 kg

Jetëgjatësia 24 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC

Konsumi 0.4-1.2 kg/m2

Forca ngjitëse > 0.5 N/mm2

Koha e tharjes 24 orë
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SPATORELLA

SPATORELLA 
Stuko Patinimi për realizimin e rifiniturave të lëmuara.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE
Stuko patinimi e përbërë nga çimento e bardhë,pluhur mermeri 
i bardhë, rezina dhe adetivë special.
● Karakterizohet nga një punueshmëri dhe hapje e lehtë dhe pa
rrëshkishmëri vertikale gjë që lehtëson aplikimin
nëpër sipërfaqe vertikale.
● Përdoret për ambiente të brendshme dhe të jashtme.
● Lejon një trashësi nga 1 deri 3 mm për çdo dorë.
● Fërkohet lehtësisht me letër zmerile dhe jep një
rifiniturë të lëmuar.
● Është konform normës EN 998 - 1

FUSHA E PËRDORIMIT
Për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura me llaç tradicional
ose me llaç të parapërgatitur me bazë gëlqere - çimento.
Stukimin e sipërfaqeve prej betoni.
Stukimin e mureve dhe tavaneve prej kartongipsi.

SHËNIME TË RËNDËSISHME
Mos shtoni përbërje të tjera si çimento apo gëlqere në produktin e
dhënë.
Mos e aplikoni produktin mbi sipërfaqe të lyera.
Mos e aplikoni produktin mbi suporte të veshura me veshje plastike.
Nuk duhet të aplikohet në një trashësi më të madhe se 5 mm.
Mos shtoni ujë në përbërje mbasi ajo të jetë përgatitur.
Duhet të aplikohet në temperatura nga +5oC deri +35oC

PERFORCIMI ME LATEX
Për t’i përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmerinë nga uji,
plasticitetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, SPATURELA mund të 
përforcohet me adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 me ujë.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 15 Kg stuko patinimi me 4.5 - 5 litra ujë me përzierës elektrik me 
një numër të vogël rrotullimesh derisa të fitohet një masë homogjene.
Rekomandohet që masa e fituar të lihet në qetësi për afro 5 minuta dhe
të përzihet përsëri përpara përdorimit.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suportet që karakterizohen nga një disnivel më i madh se 3 mm, duhet
të nivelohen paraprakisht përpara aplikimit të stukos. Suporti ku do të
aplikohet produkti duhet të jetë pa lëndë të huaja të tilla si, yndyrna,
verniqe, bojra, etj. Suporti duhet të laget me ujë përpara aplikimit të
produktit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti përhapet në sipërfaqe nëpërmjet një spatule të lëmuar për të
siguruar një përhapje dhe mbulim të plotë të sipërfaqes. Produkti apli-
kohet deri në një trashësi 3 mm nga një deri në dy duar.

PASTRIMI
Pastrimi i veglave të punës dhe i duarve duhet bërë gjatë kohës që 
produkti është tharë plotësisht.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

15 kg/thes 80 cp/paletë 1kg/m2 E Bardhë

5 kg/qese 4 cp/kuti 1kg/m2 --

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CSIII W0

EN 998-1

5.3 STUKO PËR PATINIME
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 230C DHE 50% U.R)

Forma Pluhur

Ngjyra I bardhë

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në 
vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 4.5 - 5 litra ujë për 15 Kg 
SPATURELA

Dendësia e pluhurit 1.6 gr/cm3

pH i përzierjes 12

Kohë zgjatja përzierjes 3 - 4 orë

Temperatura e aplikimit +5oC deri ne +35oC

Trashësia maksimale në një dorë 1mm

Koha e pritjes për aplikimin e dorës së dytë Pas 60 - 90 min

Koha e pritjes për fërkim 24 orë

Koha e pritjes për lyerje 3 - 4 javë

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenza  në shtypje  mbas 28 ditëve ≥ 4,5 N/mm2

Rezistenza  në përkulje mbas 28  ditëve ≥ 1,7 N/mm2 

Forca ngjitëse  në beton ≥ 0,5 N/mm2
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SPATORELLA GIPS

SPATORELLA GIPS
Stuko që shëben për mbushjen e fugave midis paneleve të kartongipsit.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

● Stuko me bazë gipsi e përbërë nga gëlqere e hidratuar, pluhur mer-
meri me granulometri të seleksionuar dhe
aditivë special.

● Stuko më bazë gipsi e cila përdoret së bashku me shiritat mbulues
për stukimin e fugave ndërmjet pllakave prej kartongipsi, për stukimin
e fugave dhe të çarave me sipërfaqe të përfunduara betoni, për stukimin 
e sipërfaqeve të betonit me ose pa porozitet.

● Përdoret për realizimin e rifiniturave në suportet me bazë gipsi dhe 
në panelet e gipsit.

● Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë, hapje e lehtë dhe 
mosrrëshkitje, gjë që lehtëson shumë aplikimin nëpër sipërfaqe verti-
kale.

● Për ambiente të brendshme.
● Fërkohet shumë lehtë me letërzmerile.
● Konform EN 132791

5.4 STUKO PËR MBUSHJEN E FUGAVE TË GIPSIT

FUSHA E PËRDORIMIT
● Përdoret së bashku me shiritat mbulues për stukimin e fugave
ndërmjet pllakave prej kartongipsi, për stukimin e fugave dhe të
çarave me sipërfaqe të përfunduara betoni.
● Stukimin e sipërfaqeve prej betoni me ose pa porozitet

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 kg/qese 4 cp/kuti -- E Bardhë

15 kg/thes 80 cp/paletë 0.3kg/mL
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal 
në vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 7.5-8 litra ujë për 25 kg 
Spatorella Gips

Kohëzgjatja e përzierjes                   1.5-2 orë  

pH i përzierjes                                 12

Temperatura e aplikimit  nga +5oC deri në +35oC

Trashësia max në një dorë               1 mm

Koha e pritjes për fërkim                 pas 24 orësh

Koha e pritjes për lyerje                   pas 3-4 javësh

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenca në shtypje sipas EN 1015-11 ≥ 3,5 N/mm2

Rezistenca në përkulje  sipas EN 1015-11 ≥ 1.9 N/mm2

Forca ngjitëse në gips sipas EN 1015-12                   ≥ 0.5 N/mm2





06. LLAÇRA INDUSTRIAL PËR MURATURË DHE 
SUVATIME
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MORTEL GP-08

MORTEL GP-08
Material mbushës themelor për mure tulle ose blloku për ambiente
te brenshme ose të jashtme.

KAREKTERISTIKAT TEKNIKE
Material në formë pluhuri me bazë: çimento, gëlqere, rëre guri me
granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetiv special.
● Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
● Rezistencë të lartë mekanike
● Pa rrëshqitshmëri vertikale
● Aftësi ngjitëse në mure dhe tavane.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret si llaç themelor për suvatimin e të gjitha llojeve të suporteve
si mureve prej tulle, blloku etj. Produkti aplikohet me makineri ose me
dorë. Gjatë aplikimit të produktit temperatura e suportit dhe tempera-
tura e ambientit duhet të jenë nga +5oC deri në +35oC.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të
huaja si vajra, verniqe, naftë, etj. Suporti mbi të cilin aplikohet materiali
nuk duhet të ketë shfaqje dukurish të tilla si efluoreshenca.

 

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 25 Kg pluhur Llaç Mbushës me 6.5 - 7 litra ujë me anë të një
përzierësi elektrik ose në mënyrë manuale, derisa të fitohet një masë
për punueshmërinë e kërkuar. Mund të punohet edhe me pompë.
MËNYRA E APLIKIMIT TE PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale, me mistri ose në mënyrë meka-
nike me pompë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet pasur kujdes
konsistenca e përpunimit. Mos e përzieni me materiale të tjera përveç
Latex. Në rast pauzash më të gjata, përzierësi duhet të lihet bosh dhe të
pastrohet. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve. Mbroni tullat
dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu. Në rast se
temperaturat janë të larta mirë është që llaçi të laget pak përpara se të
thahet në mënyrë që të mos humbasë ujin.

PËRFORCIMI ME LATEX
Për t’i përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji,
plasticitetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, llaçi mund të
përforcohet me adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
40 kg/thes 42 cp/paletë 1,5 Kg/m2/mm Gri 

100 Kg/Rifuxho Sillos -- --
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6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23OC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur
Ngjyra Gri

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në vënd të 
thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 6 - 6.5 litra ujë për 25 Kg llaç murature
Dendësia e përzierjes 1.9 gr/cm3

Konsistenca e përzierjes Tiksotropike
Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC
Kohëzgjatja e përzierjes 3 - 4 orë
Koha e punueshmërisë 30 min
Trashësia maksimale për dorë 1.5 cm
Rezistenza ne shtypje pas 7 - ditëve ≥ 3. 5 N/mm2

Përçueshmëria termike sipas EN 1745 0,28 W/mK
Fillimi i ngurtësimit 385 min

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenza  në shtypje pas 7-ditëve                               ≥ 3.5 N/mm2

Rezistenza  në shtypje pas 28-ditëve             ≥ 5 N/mm2 
Rezistenca  ndaj kripërave E mirë 
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MORTEL GP-10

MORTEL GP-10
Material mbushës themelor për mure tulle ose blloku për ambiente
te brenshme ose të jashtme.

KAREKTERISTIKAT TEKNIKE
Material në formë pluhuri me bazë: çimento, gëlqere, rëre guri me gra-
nulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetiv special.
● Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
● Rezistencë të lartë mekanike
● Pa rrëshqitshmëri vertikale
● Aftësi ngjitëse në mure dhe tavane.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret si llaç themelor për suvatimin e të gjitha llojeve të suporteve
si mureve prej tulle, blloku etj. Produkti aplikohet me makineri ose me
dorë. Gjatë aplikimit të produktit temperatura e suportit dhe tempera-
tura e ambientit duhet të jenë nga +5oC deri në +35oC.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të
huaja si vajra, verniqe, naftë, etj. Suporti mbi të cilin aplikohet materiali
nuk duhet të ketë shfaqje dukurish të tilla si efluoreshenca.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 25 Kg pluhur Llaç Mbushës me 6.5 - 7 litra ujë me anë të një
përzierësi elektrik ose në mënyrë manuale, derisa të fitohet një masë
për punueshmërinë e kërkuar. Mund të punohet edhe me pompë.
MËNYRA E APLIKIMIT TE PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale, me mistri ose në mënyrë meka-
nike me pompë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet pasur kujdes
konsistenca e përpunimit. Mos e përzieni me materiale të tjera përveç
Latex. Në rast pauzash më të gjata, përzierësi duhet të lihet bosh dhe të
pastrohet. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve. Mbroni tullat
dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu. Në rast se
temperaturat janë të larta mirë është që llaçi të laget pak përpara se të
thahet në mënyrë që të mos humbasë ujin.

PËRFORCIMI ME LATEX
Për t’i përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji,
plasticitetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, llaçi mund të
përforcohet me adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
30 kg/thes 72 cp/paletë 1,5 Kg/m2/mm Gri 

100 Kg/Rifuxho Sillos -- --
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6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23OC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur
Ngjyra Gri

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në vënd të 
thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 6 - 6.5 litra ujë për 25 Kg llaç murature
Dendësia e përzierjes 1.9 gr/cm3

Konsistenca e përzierjes Tiksotropike
Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC
Kohëzgjatja e përzierjes 3 - 4 orë
Koha e punueshmërisë 30 min
Trashësia maksimale për dorë 1.5 cm
Rezistenza ne shtypje pas 7 - ditëve ≥ 3. 5 N/mm2

Përçueshmëria termike sipas EN 1745 0,28 W/mK
Fillimi i ngurtësimit 385 min

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenza  në shtypje pas 7-ditëve                               ≥ 3.5 N/mm2

Rezistenza  në shtypje pas 28-ditëve             ≥ 5 N/mm2 
Rezistenca  ndaj kripërave E mirë 
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MORTEL ANTIQUE

MORTEL ANTIQUE
Llaç me bazë çimento, adetivësh speciale për suvatime dhe rifinitura
me efekt antik.

PËRSHKRIMI
MORTEL ANTIQUE është produkt me bazë çimento i parapërgatitur, i
përforcar me polimere te modifikuar, pa përbërësit korrozive, i përshtat-
shem për aplikime të brendshme dhe të jashtme, duke ofruar:
 - Rezistenca te mirë ndaj konsumimit.
 - Lidhje te mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
 - Rezistencë e lartë ndaj lageshtires.
 - Punueshmeri e mirë.
 - Konform standardit EN 998 - 1.

Fushat e aplikimit
MORTEL ANTIQUE është përdorur për riparime ne suva antike si dhe
ne riparimet e muratures, etj. MORTEL ANTIQUE aplikohet deri në 2 cm 
trashësi për aplikime në shkallë të madhe dhe deri në 5 cm për riparime 
të lokalizuara.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë e pastër, pa pluhur, vaj ose
pluhura etj. Sipërfaqja duhet të jetë e laget para aplikimit të 
MORTEL ANTIQUE.

2. Aplikimi
MORTEL ANTIQUE shtohet në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa
një përzierje homogjene të arihet. Materiali aplikohet duke përdorur
me dorë si llaç dhe me pompë por edhe me mallë si rifiniture.

KONSUMI
Rreth 15 Kg/m2 per cm trashësi.

PAKETIMI
MORTEL ANTIQUE është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit në qoftë se produkti është i ruajtur në
paketim origjinal të pahapur, në vënde të mbrojtura nga lagështia dhe
ngricat.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5 Kg/m2/mm E Bardhë
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6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
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TË DHËNA TEKNIKE (NË 23OC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur
Ngjyrat E Bardhë
Koha e punës 4 h në 20oC
Kërkesa e ujit 4.5 – 5.5 l/25 kg
Dendësia e llaçit të thatë 1,55 ± 0,10 kg/l
Dendësia i llaçit të freskët 1,85 ± 0,10 kg/l
Rezistenca në ngjeshje > 15 N/mm2

Forca përkulje > 6 N/mm2

Forca ngjitëse 1.5 N/mm2

Ujëthithja kapilar 0,30 kg*m-2* h-0, 5
Reagimi ndaj zjarrit Euroclass A1
Pesha volumetrike 1590 Kg/m3

Sasia e ujit për përgatitje 25-27%
Pesha volumetrike e llacit 1830 Kg/m3

Temperaturat e aplikimit +5ᵒC deri në +35ᵒC
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MORTEL GP-10 FAST

Mortel GP - 10 Fast
Material mbushës me tharje të shpejtë për mure tulle ose blloku për
ambiente te brenshme ose të jashtme.

KAREKTERISTIKAT TEKNIKE
● Material në formë pluhuri me bazë çimento, gëlqere, rëre guri me
granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetiv special.
● Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
● Rezistencë të lartë mekanike
● Pa rrëshqitshmëri vertikale
● Aftësi ngjitëse në mure dhe tavane.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret si llaç themelor për suvatimin e të gjitha llojeve të suporteve
si mureve prej tulle, blloqe etj. Produkti aplikohet me dorë. Gjatë
aplikimit të produktit temperatura e suportit dhe temperatura e ambi-
entit duhet të jenë nga +5oC deri në +35oC.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të
huaja si vajra, verniqe, nafta, etj. Suporti mbi të cilin aplikohet materiali
nuk duhet të ketë shfaqje dukurish të tilla si efluoreshenca.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 25 Kg pluhur Llaç Mbushës me 5 - 5.5 litra ujë me anë të një
përzierësi elektrik ose në mënyrë manuale, derisa të fitohet një masë
për punueshmërinë e kërkuar.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale, me mistri. Mos e përzieni me
materiale të tjera përveç LATEX. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda
1 orë. Mbroni tullat dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së 
punës)
nga shiu. Në rast se temperaturat janë të larta mirë është që llaçi të
laget pak përpara se të thahet në mënyrë që të mos humbasë ujin.

PËRFORCIMI ME LATEX
Për ti përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji, plastic-
itetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, llaçi mund të përforcohet me
adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë. (shikoni skedën 
teknike LATEX)

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
25 kg/thes 54 cp/paletë 1,5 Kg/m2/mm Gri 

100 Kg/Rifuxho Sillos -- --
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23OC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur 
Ngjyra Gri 

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në 
vënd të thate 

Djegshmëria I padjegshëm 

Raporti i përzierjes 5-5.5 litra ujë për 25 kg llaç 
muraturë 

Dëndësia e përzierjes 1.9 gr/cm3 

Konsistenca e Përzierjes Tiksotropike 
Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC 
Kohëzgjatja e përzierjes 3-4 orë 
Koha e punueshmërisë 2 orë 
Trashësia maximale për dorë 1.5 cm 
Fillimi i ngurtësimit 385 min 
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MORTEL GP-30

MORTEL GP - 30
Material mbushës themelor për mure tulle ose blloku për ambiente te
brenshme ose të jashtme.

KAREKTERISTIKAT TEKNIKE
● Material në formë pluhuri me bazë çimento, gëlqere, rëre guri me
granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetiv special.
● Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
● Rezistencë të lartë mekanike
● Pa rrëshqitshmëri vertikale
● Aftësi ngjitëse në mure dhe tavane.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret si llaç themelor për suvatimin e të gjitha llojeve të suporteve
si mureve prej tulle, blloqe etj. Produkti aplikohet me makinë ose me
dorë. Gjatë aplikimit të produktit temperatura e suportit dhe tempera-
tura e ambientit duhet të jenë nga +5oC deri në +35oC.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të
huaja si vajra, verniqe, nafta, etj. Suporti mbi të cilin aplikohet materiali 
nuk duhet të ketë shfaqje dukurish të tilla si efluoreshenca.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 25 Kg pluhur Mortel GP - 30 me 5.5 - 6 litra ujë me anë të një
përzierësi elektrik ose në mënyrë manuale, derisa të fitohet një masë
për punueshmërinë e kërkuar. Mund të punohet dhe me pompë.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale, me mistri ose në mënyrë me-
kanike me pompë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet patur kujdes 
kosistenca e përpunimit. Mos e përzieni me materiale të tjera përveç 
LATEX. Në rast pauzash me të gjata, përzierësi duhet të lihet bosh dhe të 
pastrohet. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve. Mbroni tullat 
dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu. Në rast se 
temperaturat janë të larta mirë është që llaçi të laget pak përpara se të 
thahet në mënyrë që të mos humbasë ujin.

PËRFORCIMI ME LATEX
Për ti përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji, plastic-
itetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, llaçi mund të përforcohet me
adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë. (shikoni skedën 
teknike LATEX)

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 Kg/thes 54 pc/paletë 1,5 Kg/m2/mm Gri

100 Kg/Rifuxho Sillos -- --
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EN 998-1

6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 230C DHE 50% U.R)

Forma Pluhur 
Ngjyra Gri 

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në 
vënd të thate 

Djegshmëria I padjegshëm 

Raporti i përzierjes 5.5-6 litra ujë për 25 kg llaç 
muraturë 

Dëndësia e përzierjes 1.9 gr/cm3 
Konsistenca e Përzierjes Tiksotropike 
Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC 
Kohëzgjatja e përzierjes 3-4 orë 
Koha e punueshmërisë 2 orë 
Trashësia maximale për dorë 3 cm 
Fillimi i ngurtësimit 400 min 
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MORTEL GP-100 PLUS

MORTEL GP - 100 PLUS
Llac dy komponentësh me bazë çimento, rezinash sintetike dhe adetive
special

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz komponenti A dhe rezina sintetike komponenti B për
meremetime me rezistencë të lartë mekanike, për mbushje trashësie 
deri 60 mm/shtresë, nuk tkurret, për përdorim të brendshëm dhe të
jashtëm. Ofron punueshmëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj 
ngricës, goditjeve dhe lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të
polimereve të posaçme, të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sin-
tetike që përmban, nuk çahet dhe nuk rrëshket në trashësi të mëdha.

FUSHA E APLIKIMIT
MORTEL GP - 100, meremeton të gjitha konstruksionet e paregullta në
trashësi deri 6 cm, me një shtresë, pa kallëpe dhe është i përshtatshëm
për të gjitha punimet e meremetimit të betonit, regullim të cepave të
thyera në shkallë, ballkone, kollona, vrima, krijim ulluqesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dha materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. Aplikimi
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 Kg pluhur në
5,0 lt ujë dhe përziejmë me trapan me xhiro të ulëta ose betoniere de-
risa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim. 
Masa ngelet e punueshme për 3 orë dhe zbatohet ose me mistri për 
meremetime ose me makineri hedhëse në qoftë se sipërfaqet nevojiten 
një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH)

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri
Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 88/379) Jo
Pesha specifike e pluhurit të thatë 1,47 ±0,05 kg/lt
Pesha specifike e pluhurit të njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Temperatura e zbatimit Nga +5oC eri +35oC
Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C
Koha e jetës në enë 3 orë
Trashësia maksimale e zbatimit 6 cm

REZISTENCAT MEKANIKE 
Rezistenc në përkulje në 28 ditë, sipas 
ΕΝ 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas ΕΝ 196-1 
në: 
• 48 orë 32,00 ± 3,00 Ν/mm²
• 7 ditë 40,00 ± 2,00 Ν/mm²
• 28 ditë 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

PAKETIMI 
Thesë letre 25 Kg 

KONSUMI 
Rreth 15 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25  kg/thes 54 cp/paletë 1,5 Kg/m2/mm I bardhë

5 kg/bidon 60 Bidona/paletë 1:5 --
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6.1 LLAÇRA PËR SUVATIME
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MORTEL VP-04

MORTEL VP-04
Material që shërben për ngjitjen e tullave në mur në ambiente të 
brenshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Material ngjitës në formë pluhuri me bazë: çimento, gëlqereje, rërë
guri me granulometri të seleksionuar, rezinash sintetike dhe adetivësh
special.
• Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
• Lehtësisht i përpunueshëm dhe i aplikueshëm.
• Krijon një ngjitje mjaft të mirë me suportin.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret për ngjitje në muret e tullave dhe blloqeve në të gjitha llojet
e suporteve. Produkti aplikohet me makinë ose me dorë. Gjatë aplikimit
të produktit temperatura e suportit dhe temperatura e ambientit duhet
të jenë nga +5oC deri në +35oC.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i
njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të
huaja si vajra, verniqe etj. Nuk lejohet që produkti të aplikohet mbi një
suport të ngrirë (tulla të ngrira). Kur suporti (tullat) të jenë të thata dhe
karakterizohen nga një aftësi e lartë ujëthithëse sugjerohet spërkatja e
suportit me ujë përpara aplikimit të produktit.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 30 Kg duke e hedhur në ujë në mënyrë manuale ose mekanike,
derisa të krijohet masa me punueshmërinë e kërkuar.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale me mallë ose në mënyrë meka-
nike me makinë. Kur produkti aplikohet me makinë duhet pasur kujdes
kosistenca e përpunimit, mos e përzieni me materiale të tjera. Sugje-
rohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit, për çdo mbushje
të kovës së vinçit. Në rast pauzash më të gjata, përzierësi duhet të lihet
bosh dhe të pastrohet. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve.
Mbroni tullat dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së punës) nga
shiu.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

30 kg/thes  72  cp/paletë 200-250kg/m3 Gri

100 Kg Rifuxho Sillos -- --
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6.2 LLAÇ PËR MURATURË
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)

Forma Pluhur

Ngjyra Gri

Ruajtja 12 muaj në paketim origjinal në vend të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 6.5-7 litra ujë për 25 kg llaç murature

Dëndësia e përzierjes 1.85 gr/cm3 

Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC

Kohëzgjatja e përzierjes 3-4 orë 

Koha e punueshmërisë                30 min 

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Rezistenza në shtypje                 ≥ 3.5 N/mm2

Rezistenza në përkulje       ≥ 1.5 N/mm2 
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GIPSPUTZ 

GIPSPUTZ
Llaç mbushës themelor me bazë gipsi, me përmbatje polimeresh dhe
adetivësh specialë për mure tulle ose blloku për ambiente të 
brendshme.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Material në formë pluhuri me bazë gipsi, gëlqere e hidratuar, granulo-
metri të seleksionuar, rezina sintetike dhe adetive specialë për aplikime
në ambiente të brendshme.
● Pa rrëshkitshmëri vertikale.
● Punueshmëri shumë të mirë.
● Ngjtje shumë e mirë nëpër mure dhe tavane.
● Rezistencë e lartë mekanike.
● Konform EN 13279.

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret me pompë ose me dorë si llaç themelor për suvatimin e mureve
prej tulle ose prej blloku për ambiente të brendshme. Mundëson në të 
njëjtën kohë realizimin e mbushjes dhe rifiniturës pa pasur nevojë për 
dorë të dytë.

PËRGATITJA E PËRZIERJES
Përzieni 25 Kg Gipsputz me 7 - 8 litra ujë me anën e një përzierësi elek-
trik me një numër të vogël rrotullimesh derisa të fitohet një masë 
homogjene. Rekomandohet që masa e fituar të lihet në qetësi për afro 
10 minuta dhe të përzihet përsëri përpara përdorimit. Përzierja mund të 
bëhet edhe me anën e pompës që aplikon produktin.

PËRGATITJA E SUPORIT
Suporti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i niveluar dhe pa lëndë
të huaja të tilla si yndyrna, verniqe, bojra, etj.

MËNYRA E APLIKIMIT
Produkti aplikohet në mënyrë manuale me mallë ose në mënyrë me-
kanike me pompë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet pasur 
kujdes kosistenca e përpunimit, mos e përzieni me materiale të tjera.

FUSHA E ZBATIMIT
● Përdoret me pompë ose me dorë si llaç themelor për suvatimin e
mureve prej tulle ose prej blloku për ambiente të brendshme.
● Mundëson në të njëjtën kohë realizimin e mbushjes dhe rifiniturës pa
patur nevojë për dorë të dytë.
● Suporti duhet të trajtohet me Gips PRIMER.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

30 kg/thes 54  cp/paletë 1.3kg/m2/mm E Bardhë

100 Kg Rifuxho Sillos -- --
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6.3 LLAÇ ME BAZË GIPSI
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TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur 

Ngjyra E Bardhë 

Ruajtja 12 muaj në paketim 
origjinal në vend të thatë 

Densiteti  1000 kg/m3

Përçueshmëria termike sipas  EN 
1745 0,28 W/mK

Rezistenca në përkulje sipas EN 
1015-11 4,0 N/mm2

Koha e përpunimit 130 min pas hedhjes së 
llaçit 

Koha e pritjes pas mbushjes Maksimumi 20 min                   

Temperatura e ambientit dhe 
sipërfaqes Mbi +5oC deri në +35oC

Trashësia mesatare 12 mm 

Trashësia minimale 7 mm 





07. ASTARE
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TECNOFIX 

TECNOFIX
Material rrafshues për sipërfaqe që do të vishen me veshje dekorative.

● Është material në formë pluhuri më bazë: çimento, gëlqereje, rëre
me granulometri të seleksionuar, rezinash sintetike hidrofobike dhe
adetivësh specifikë.
● Karakterizohet nga hapje dhe punueshmëri mjaft e mirë që lehtëson
aplikimin e produktit si në suportet e mbushura me llaç tradicional
apo të parapërgatitur.
● Kohë e gjatë e punueshmërisë, ngjitje shumë e mirë me suportin dhe
rrafshim shumë i mirë i sipërfaqes.
● Krijon një hidroizolim shumë të mirë të sipërfaqes ku do të vendoset,
çka lehtëson më shumë aplikimin e veshjeve dekorative.
● Krijon lidhje të mirë midis llaçit themelor dhe veshjes dekorative.
● E aplikueshme për trashësi deri në 3 mm

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret për rrafshimin dhe izolimin e sipërfaqeve që do të vishen me
veshje dekorative (GRAFIATO ose DECORTEX), në ambiente të brendsh-
me dhe të jashtme. Aplikohet në suporte më bazë llaçi tradicional ose të 
parapërgatitur me bazë gëlqere - çimento. Sipërfaqja ku është aplikuar 
produkti mund të mbulohet me veshje dekorative me natyrë minerale 
ose sintetike.

TË DHËNA TË RËNDËSISHME
● Nuk duhet të shtohen komponent të tjerë si çimento, gëlqere, etj, në
produktin e dhënë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe të lyera më parë.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe apo në veshje plastike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me trashësi më të madhe
se 3 mm.
● Nuk duhet të shtohet uji mbasi përbërja është përgatitur.
● Nuk duhet të përdoret për nivelimin e pllakave.
● Duhet të aplikohet në temperatura nga +5oC deri +35oC.
EN 998 - 1

7.1 ASTAR RRAFSHUES I THATË

● Nuk duhet të aplikohet në vënde ku ka veshje prej qeramike.
● Nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe me bazë gipsi.
● Nuk duhet të aplikohet mbi sipërfaqe lehtësisht të thyeshme apo
të shkatërruara.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Sipërfaqja apo suporti ku do të vendoset TECNOFIX duhet të jetë i nive-
luar dhe i qëndrueshëm. Sipërfaqet me një trashësi më të madhe se 3
mm duhet të nivelohen prapakrisht përpara aplikimit të produktit.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Materiali duhet të përhapet me një spatul metalike në mënyrë që të
sigurojmë një përhapje uniformë në të gjithë sipërfaqen. Dora e dytë 
duhet të aplikohet 30 minuta pas aplikimi të dorës së parë. Temperatura 
e ambientit ndikon ndjeshëm në kohën e punueshmërisë së produktit, 
sa më e ulët të jetë temperatura aq më shumë zgjatet koha e punue-
shmërisë.

PËRFORCIMI ME LATEX
Për t’i përmirësuar ngjitshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji, plastici-
tetin, elasticitetin, forcën mekanike etj. TECNOFIX mund të përforcohet
me adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë. (shikoni skedën 
teknike LATEX)

MËNYRA E PASTRIMIT
Veglat e punës dhe duart duhet të pastrohen deri kur produkti nuk
është tharë plotësisht.
   
                                                              

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1.5-2.5 kg/m2 E Bardhë
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23oC DHE 50% U.R)                                         

Forma Pluhur

Ngjyra E Bardhë

Ruajtja                                      12  muaj në paketim original  
në të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 7.5-8 litra ujë për  25  kg  
Tecnofix

Dendësia e përzierjes 1.82 gr/cm3

pH i përzierjes 12

Temperatura e aplikimit +5oC deri +35oC

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE 

Koha e punueshmërisë  3-4 orë                                            
Temperatura e Aplikimit +5oC deri +35oC
ph e përzierjes 12
Trashësia për  dorë 1,5-2 mm
Koha e pritjes për aplikimin  
e dorës së dytë 4-6 orë

Rezistencë në  shtypje ≥ 15,0 N/mm2

Rezistenca në përkulje ≥ 3,5 N/mm2

Rezistenca ndaj  lagështirës e mirë
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TECNOFIX LIQUID 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
• Është një material i lëngshëm me bazë rrëshire akrilike, rezistent ndaj
alkaleve.
• Trajtimi i sipërfaqeve me TECNOFIX LIQUID siguron punueshmëri mjaft
të mirë si edhe lehtësi të dukshme në punimin e shtresave dekorative.
• Krijon një izolim dhe një lidhje shumë të mirë të sipërfaqeve të
trajtuara me shtresën dekorative.
• Është astar i gatshëm për përdorim, i bardhë.
• Të gjitha karakteristikat teknike të veshjeve dekorative që do të
përdoren janë të lidhura ngushtë me vetitë e astarit që do të aplikohet
paraprakisht.
• TECNOFIX LIQUID redukton ndjeshëm aftësinë absorbuese të sipërf-
aqes ndaj ujit.
• Uniformizon shkallën e absorbueshmerisë së sipërfaqes ku do të
aplikohet.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT
• Aftësi ngjitëse
• Zvogëlon aftësinë absorbuese të suportit
• Neutralizon vlerën e pH
• Nuk ka përbërje solventi

FUSHA E APLIKIMIT
Përdoret si astar i sipërfaqeve që më pas do të lyhen ose do të vishen
me rifinitura (BONIFIN, FINO CLASSIC etj.) ose veshje dekorative (GRA-
FIATO, DECORTEX etj).

7.2 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN RIFINITURA

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet TECNOFIX LIQUID paraprakisht duhet të jetë i
thatë dhe i pastër nga pluhurat si edhe nga mbetjet e naftës, vajrave
verniqeve, dyllit dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave
verniqeve, dyllit apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht
ose në mënyrë manuale.

PËRGATITJA E PRODUKTIT
Produkti pasi trazohet manualisht në kovë është i gatshëm për përdor-
im. Mund të hollohet deri në 10% me ujë.

MËNYRA E APLIKIMIT
Produkti aplikohet me furçë ose me rrul në mënyrë uniforme në të
gjithë sipërfaqen. Duhet të prisni të paktën 12 orë që TECNOFIX 
LIQUID të thahet (në varësi të temperaturës) përpara se të aplikoni  pro-
duktin përfundimtar mbi suport. Temperaturat e ulëta si dhe prania e 
lagështisë rrisin ndjeshëm kohën e tharjes së produktit. Nuk duhet të 
aplikohet në temperatura me të vogla se +5oC dhe më të larta se +35oC.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
 5 kg/kovë 60 cp/paletë 0.2-0.25kg/m2 E Bardhë

20 kg/kovë 27 cp/paletë 0.2-0.25kg/m2 --
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 Technical Support

TË DHËNA TEKNIKE (NË 23OC DHE 50% U.R)

Forma Lëng 

Ngjyra E Bardhë 

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në 
vend të thatë

Djegshmëria I  padjegshmëm 

Masa volumore e përzierjes 1,2 gr/cm3

Konsumi 0,2-0,25  Kg/cm3

pH i përzierjes 7±1

Temperatura e aplikimit +5oC deri në +35oC
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DW PRIMER

PËRSHKRIMI
DW PRIMER është astar me bazë rezine akrilike, i cili përdoret për t’i
dhënë suportit cilësitë e dëshiruara para aplikimit të ngjitësve të 
pllakave me bazë çimento.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW PRIMER mund të aplikohet si shtresë parësore në shumë suporte, si
për shembull pllaka të vjetra, sipërfaqe të lëmuara, gurë natyral, sipër-
faqe dyshemeje të çimentuara, dru dhe metal.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN
Suporti: sipërfaqja ku do të aplikohet DW PRIMER duhet të jetë pa
lagështi, pa pluhura dhe pa pjesë të lyera me vaj.

APLIKIMI
DW PRIMER është i gatshëm për përdorim, i cili aplikohet direkt në su-
port me anë të një rruli ose furçe. Ngjitësi i pllakave mund të aplikohet 
pas një ore dhe përsa kohë që DW PRIMER ngjit.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Jetëgjatësia e produktit është 18 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet
në paketim origjinal dhe mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi i
drejtpërdrejtë në diell.

SHËNIME
Temperatura e ambientit gjatë aplikimit duhet të jetë ndërmjet 
+5°C dhe 35°C. Koha maksimale e lejuar pas aplikimit është 12 orë. 
Nëqoftëse kjo kohë kalon atëherë nevojitet një shtresë e re para ap-
likimit të gjitësit të pllakave.
DW PRIMER është i domosdoshëm kur duhet të bëhet ngjitja e pllakës
mbi pllakë.

7.3 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN PLLAKA

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

1  kg/bidon      12cp/kuti 0.2-0.3 kg/m2 I Verdhë

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
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HYDRO PRIMER

PËRSHKRIMI
PRIMER elastomerik për suportet ku do të aplikohen hidroizoluesit.
Polimer në dispersion ujor i cili aplikohet mbi sipërfaqe poroze duke
rritur ndjeshëm ngjitshmërinë midis hidroizoluesve me bazë elasto-
merësh dhe suportit.
HYDRO PRIMER ka aftësi depërtuese në të gjitha poret e sipërfaqes
ku do të aplikohet hidroizoluesi duke përmirësuar dhe rritur aftësinë
ngjitëse midis hidroizoluesit dhe sipërfaqes që do të hidroizolohet.

FUSHA E APLIKIMIT
HYDRO PRIMER është PRIMER i gatshëm për përdorim, i cili përforcon
ndjeshëm ngjitjen e hidroizoluesëve mbi shtresa me përbërje betoni,
llaçi, suvaje dhe paneleve të gipsit.

APLIKIMI - KONSUMI
Sipërfaqet që do të trajtohen me PRIMER duhet të jenë plotësisht të
thata dhe të pastra pa praninë e pluhurave.
Rekomandohet të përzihet përpara aplikimit.
Lehtësisht i aplikueshëm me furçë ose me rrul mbi sipërfaqet përpara
aplikimit të hidroizoluesve elastomerikë.
Konsumi 200 - 300 g/m2, varet nga poroziteti i sipërfaqes që do të
trajtohet.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Produkti mund të ruhet për 18 muaj në paketim origjinal dhe në vend të 
thatë në temperatura nga +5°C deri në +35°C.
Duhet të evitohet ekspozimi i produktit në temperatura të ulëta (ngrica) 
si dhe në temperatura të larta.

KUJDES!
Produkti rekomandohet të aplikohet në kufijtë e temperaturave nga
+5°C deri në +35°C

 

7.4 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN HIDROIZOLUES

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 kg/bidon      12cp/kuti 0.2-0.3 kg/m2 I verdhë

5 kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
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RESIN PRIMER RE 1800

RESIN PRIMER RE 1800
Astar dy komponentësh me bazë uji

PËRSHKRIMI
RESIN PRIMER RE 1800 është një produkt dy-komponentësh, me bazë 
uji. Produkti ofron rezistencë të lartë fiziko mekanike, si për shembull 
rezistencë ndaj gerryerjes, rezistece ndaj ujit, acideve, alkaleve, produk-
teve të naftës etj. Gjithashtu i jep sipërfaqeve metalike mbrojtje ndaj 
korrodimit dhe ndryshkjes.

FUSHA E APLIKIMIT
RESIN PRIMER RE 1800 përdoret si PRIMER mbi sipërfaqe metalike per
ti dhënë mbrojtje sipërfaqes metalike nga lagështia dhe mbrojtje nga
korrodimi.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur,
grimca të lirshme, yndyrna etj. Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas 
natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj, në sipërfaqe duhet të pastrohen mirë 
nga pluhuri me një fshesë me korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë të mbushur
në dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe.
E gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponent A. Përzierja
e 2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur
një mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime / min). Është e rëndë-
sishme që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë
anëve dhe në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje
uniforme e forcuesit.
RESIN PRIMER RE 1800 aplikohet siç është ose i holluar deri me 10%
me ujë. Produkti mund të aplikohet me një furçë ose rrul.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 komponente

Ngjyra Transparente

Viskoziteti (A) 100 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densiteti (A) 1,02 kg/lit

Densiteti (B) 1,13 kg/lit

Densiteti (A+B) 1,04 kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3 by weight

Jetëgjatësia afersisht 60 min ne +20oC

Temperatura minimale per 
fortesim +8oC

Shkelet pas 18 h at +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditesh ne +230C

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

KONSUMI
300 gr/m2 per shtrese.

PAKETIMI
I ambalazhuar ne kuti metalike, A+B 4 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nëse ruhet në paketim original dhe të pahapura në vende të 
thata dhe në temperatura ndërmjet 5 - 25oC . 

Paketimi Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
Komponenti A  1 Kg 12 cp/kuti 300 g/m2 E zezë

Komponenti B 3 Kg 36 cp/paletë

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

7.4 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN HIDROIZOLUES
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PU 88 PRIMER

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi Ngjyra/specifikime të tjera

5KG/kuti    4pcs/kuti 0.2-0.3 kg/m2 E Zezë

PU 88 PRIMER
Astar një komponentësh me bazë poliuretani.

PËRSHKRIMI
PU 88 PRIMER është një produkt me bazë epoksi një - komponent, me
bazë uji. Produkti ofron rezistencë të lartë fiziko mekanike, si për shem-
bull rezistencë ndaj gërryerjes, rezistencë ndaj ujit, acideve, alkaleve,
produkteve të naftës etj. Përdoret para aplikimit të Izoelastic PU.

FUSHA E APLIKIMIT
PU 88 PRIMER përdoret si PRIMER kur kemi përdorimin e produktit
IZOELASTIC PU në proceset e hidroizolimit, në rastet e tarraceve, etj.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur,
grimca të lirshme, yndyrna etj. Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas 
natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj, në sipërfaqe duhet të pastrohen mirë 
nga pluhuri me një fshesë me korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Produkti është i gatshëm për aplikim dhe aplikohet direkt mbi sipër-
faqen e dyshemesë me anën e një rruli ose furçe.

KONSUMI
300 gr/m2 për shtresë

PAKETIMI
I ambalazhuar në kuti metalike, 1kg dhe 5 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nëse ruhet në paketim original dhe të pahapur në vende të 
thata dhe në temperatura ndërmjet 5 - 25oC . 

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

7.4 ASTAR PËR TRAJTIMIN E SIPËRFAQEVE PËRPARA SE TË APLIKOHEN HIDROIZOLUES
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BETON CONTACT

PËRGATITJA E PRODUKTIT
Produkti duhet përzier në kovë në mënyrë manuale dhe pas kësaj është 
i gatshëm për përdorim. Nëse është e nevojshme, produkti mund të 
hollohet deri në 10% me ujë. 

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT
Produkti aplikohet me furçë ose me rul në mënyrë uniforme në të gji-
thë sipërfaqen. Duhet  pritur të paktën 12 orë  që BETON CONTACT 
të thahet në varësi të temperaturës përpara se të aplikoni produktin 
pasardhës mbi suport. Temperaturat e ulta si dhe prania e lagështirës 
rrisin ndjeshëm kohën e tharjes. Nuk duhet të aplikohet kur suporti ka 
temperaturë më të ulët  se +5oC dhe duhet të sigurohemi që deri në 24 
orë pas aplikimit nuk do të laget.   
                         
TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Pamja Lëng
Ngjyra                  E kuqërremtë

Ruatja   12 muaj në pakëtim origjinal në  
vend  të thatë.

Djegshmëria                                                  I padjegshëm 
Temperatura e  aplikimit     +5oC deri në +35oC 
Dendësia    1.4 kg/l 

BETON CONTACT
Shtresë lidhëse që përdoret për trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të
betonit për benda dhe jashtë

KARAKTERISTIKA TEKNIKE
• Është material i lëngshëm me bazë rrëshire akrilike, që përdoret për
trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të betonit.
• Siguron një lidhje shumë të mirë midis betonit dhe shtresave
mbushëse si llaç, fino, stuko, hidrizolues, etj.
• Përdorimi i këtij materiali eleminon nevojën e përdorimit të sprucos
së çimentos në sipërfaqe të lëmuara të betonit.
• Trajtimi i sipërfaqeve me BETON CONTACT siguron një punueshmëri
mjaft të mirë si dhe lehtësi të dukshme në aplikimin e shtresave të
tjera.
• Është produkt i gatshëm për përdorim.
• Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së sipërfaqës ku do të
aplikohet.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKIT ME AFTËSI NGJITËSE
• Zvogëlon aftësinë ujëthithëse të suportit
• Neutralizon vlerën e pH
• Nuk ka solvent në përbërje

FUSHA E PËRDORIMIT
Përdoret për trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të betonit të cilat më
pas do të mbushen me llaç mbushës, fino, etj.
Përdoret si izolues, fiksues i sipërfaqeve që më pas do të lyhen ose do të 
vishen me shtresa të tjera si llaç, fino, etj.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suporti ku do të aplikohet BETON CONTACT paraprakisht duhet të jetë i 
thatë dhe i pastër nga pluhurat si dhe nga mbetjet e naftës, verniqeve,
dyllit apo materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i suportit bëhet në mënyrë 
manuale ose mekanike.

7.5 ASTAR PËR LIDHJEN E LLAÇRAVE DHE RIFINITURAVE MBI BETON

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 kg/kovë 60 cp/paletë 0.2- 0.25 kg/m2 I Kuqërremtë

20 kg/kovë 27 cp/paletë -- --
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 FERRO PRIMER

FERRO PRIMER
Astar antikorrodues me bazë çimentoje, riforcues i aliazheve të
hekurit në strukturat ndërtimore.

PËRSHKRIMI
FERRO PRIMER mund të aplikohet si një astar riforcues dhe mbrojtës i 
aliazheve të hekurit, çelikut ndaj korrozionit, ndryshkut, duke vepruar si 
një shtresë lidhëse midis betonit të vjetër dhe atij të riparuar.

FUSHAT E APLIKIMIT
• Për të mbrojtur çelikun në strukturën ndërtimore gjatë
riparimeve të mundshme të strukturave të betoneve që janë
demtuar si pasojë e karbonizimit, tërmeteve, etj.
• Për të mbrojtur çelikun në struktura të cilat paramendohet të
punohet në kushte atmosferike të lagështa.

PËRFITIMET
• Efektiviteti i lartë ndaj korrozionit
• Veti të mira mekanike
• I lehtë në aplikim
• Lejon betonin të kryejë një frymëmarrje natyrale
• Nuk ka përmbajtje të lëndëve volatile
• Jo inflamator, miqësor me mjedisin dhe aplikuesin.

7.6 ASTAR ANTIKORRODUES PËR HEKURIN

Njësia matëse copë/kuti Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

3 kg/kuti 10  cp/kuti 0.3-0.5 kg/m2 I Kuqerremtë

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-7
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EPOMETAL W 5300

7.6 ASTAR ANTIKORRODUES PËR HEKURIN

EPO METAL W 5300
Astar epoksid dy komponentësh me bazë uji me veti antikorroduese

PËRSHKRIMI
EPO METAL W 5300 është një produkt EPOXY dy - komponent, me bazë
uji. Produkti ofron rezistencë të lartë fiziko mekanike, si për shembull
rezistencë ndaj gerryerjes, rezistece ndaj ujit, acideve, alkaleve,
produkteve të naftës etj. Gjithashtu I jep sipërfaqeve metalike mbrojtje
ndaj korrodimit dhe ndryshkjes.

FUSHA E APLIKIMIT
EPO METAL W 5300 përdoret si PRIMER mbi sipërfaqe metalike për ti
dhënë mbrojtje sipërfaqes metalike nga lagështia dhe mbrojtje nga
korrodimi.

UDHEZIME PER PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur,
Grimca të lirshme, yndyrna etj. Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas 
natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj, në sipërfaqe duhet të pastrohen mirë 
nga pluhuri me një fshesë me korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur
në dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshë.
E gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponent A. Përzierja
e 2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur
një mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime / min). Është e rëndë-
sishme që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë
anëve dhe në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje
uniforme e forcuesit. EPO METAL W 5300 aplikohet siç është ose i hol-
luar deri me 10% me ujë. Produkti mund të aplikohet me një furçë ose 
rrul.

 

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 komponente

Ngjyra Transparente

Viskoziteti (A) 100 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densiteti (A) 1,02 kg/lit

Densiteti (B) 1,13 kg/lit

Densiteti (A+B) 1,04 kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3 by weight

Jetëgjatesia afërsisht 60 min në +20oC

Temperatura minimale për 
fortësim +8oC

Shkelet pas 18 h at +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditësh në +23oC

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

KONSUMI
300 gr/m2 për shtresë.

PAKETIMI
I ambalazhuar në kuti metalike, A+B 4 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim original dhe të pahapura në vende të 
thata dhe në temperatura ndërmjet 5 - 25oC . 

Paketimi Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

Komponenti A  1 Kg
Komponenti B 3 Kg

12 cp/kuti
36 cp/paletë 300 g/m2 Transparent

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-7
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FERROPROTECT 908

7.6 ASTAR ANTIKORRODUES PËR HEKURIN

FERROPROTECT 908
Astar me veti penetruese dhe mbrojtëse të strukturave matalike dhe 
për trajtimin e sipërfaqeve te betonit.

KARAKTERISTIKAT
Astar me veti penetruese dhe mbrojtëse të strukturave matalike dhe 
për trajtimin e sipërfaqeve te betonit. Për shkak të formulacionit të 
produktit FERROPROTECT 908 ka ngjitshmëri shumë të mirë dhe penet-
rim në strukturat e betonit duke siguruar mbrojtje të strukturës meta-
like në brendësi nga procesi i korrodimit.

FUSHAT E PËRDORIMIT
FERROPROTECT 908 përdoret për trajtimin e strukturave të betonit
Në mënyrë që të bëhet mbrojta e betonit dhe e struktures metalike
nga procese kimike si ai i karbonatimit dhe korrodimit. Aplikohet për
mbrojtjen betonit në vepra publike si ura, tunele, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes:
Suporti ku do të aplikohet FERROPROTECT 908 paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli 
dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit 
apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë 
manuale. Më pas bëhet astarosja e sipërfaqes duke përdorur produktin 
FERROPROTECT 908.

PAKETIMI
Ne bidon 1 Kg, 5 Kg dhe 10 Kg

KONSUMI 
250-300 gr/m2 

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në në ambalazh të mbyllur mire në mjedise të thata dhe me hije 
me lagështirë të ulët, të paktën për 18 muaj nga data e prodhimit.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera
1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon

12 cp/kuti
4 cp/kuti

60 cp/paletë
0.3-0.5 kg/m2 E Verdhë
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EPOXY PRIMER W-800

EPOXY W - 800
PRIMER epoksid dy komponentësh me bazë uji.

PËRSHKRIMI
EPOXY W - 800 është një produkt EPOXY dy - komponentësh, me bazë 
uji. Produkti ofron rezistencë të lartë fiziko mekanike, si për shembull 
rezistencë ndaj gerryerjes, rezistecë ndaj ujit, acideve, alkaleve, produk-
teve të naftës etj.

FUSHA E APLIKIMIT
EPOXY VARNISH përdoret si vernik për ti dhënë shkelqim dhe rezistencë 
ndaj ujit, acideve, alkaleve, etj sipërfaqeve mbi të cilat aplikohet.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur,
grimca të lirshme, yndyrna etj
• E mbrojtur nga presionet negative te lagështisë.
Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas natyrës së sipërfaqes. Pas
kësaj, në sipërfaqe duhet të pastrohen mirë nga pluhuri me një fshesë
me korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur
në dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshë.
E gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. Përzierja 
e 2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një 
mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime/min). Është e rëndësishme 
që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë anëve dhe 
në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje uniforme e 
forcuesit.
EPOXY W - 800  aplikohet siç është ose i holluar deri me 10% me ujë.
Produkti mund të aplikohet me një furçë ose rrul.

KONSUMI
300 gr/m2 për shtresë.

PAKETIMI
I ambalazhuar në kuti metalike, A+B 5 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nëse ruhet në PAKETIMI origjinal dhe të pahapur në vënde të
thata dhe në temperatura ndërmjet 5oC dhe 25oC.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 komponente

Ngjyra Transparente

Viskoziteti (A) 100 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densiteti (A) 1,02 kg/lit

Densiteti (B) 1,13 kg/lit

Densiteti (A+B) 1,04 kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3 by weight

Jetëgjatësia afersisht 60 min në +200C

Temperatura minimale për 
fortësim +8oC

Shkelet pas 18 h at +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditësh në +23oC

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

Komponenti A 1 Kg/Kanace
Komponenti B 3 Kg/Kanace

12 cp/kuti
36 cp/paletë 0.5kg/m2/mm E Bardhë

7.7 ASTAR PËR APLIKIMIN E AUTONIVELANTEVE EPOKSID



252 www.dast.eu

EPOXY PRIMER W-4000

7.8 ASTAR MULTIFUNKSIONAL EPOKSID

EPOXY PRIMER W - 4000 
Astar epoksid dy komponentësh me bazë uji.

PËRSHKRIMI
EPOXY PRIMER W - 4000 është një produkt EPOXY dy - komponentësh, 
me bazë uji. Është i çertifikuar si “ Klasa II “për rezistencë ndaj lagështisë,
çka e bën atë ideal për aplikimet që i nënshtrohen presionit negativ.
Produkti ofron rezistencë të lartë ndaj konsumimit. Është rezistent ndaj
ujit, acideve, alkaleve, produkteve të naftës etj. EPOXY PRIMER W - 4000
mund të aplikohen në sipërfaqe të thata ose me pak lagështi.

FUSHA E APLIKIMIT
EPOXY PRIMER W - 4000 përdoret si astar, si dhe për përgatitjen e sipër-
faqes me shtimin e rërës kuarcore - për riparime sipërfaqesh me bazë
çimento, p.sh.: beton ose shtresa izoluese, që do të mbulohet me
EPOFLOOR FG - 8700.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur, Grimca
të lirshme, yndyrna etj
• E mbrojtur nga presionet negative te lagështisë.
Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj,
sipërfaqet duhet të pastrohen mirë nga pluhuri me një fshesë me
korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur në
dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe. E
gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. Përzierja e
2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një
mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime/min). Është e rëndësishme
që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë anëve dhe
në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje uniformë e
forcuesit.
EPOXY PRIMER W - 4000 aplikohet siç është ose i holluar deri me 10% 
me ujë. Ai mund të aplikohet me një furçë ose rrul.

PASTRIMI
Mjetë e punës fillimisht pastrohen me letër dhe pastaj duke përdorur
tretës.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur në vënde të
thata dhe në temperatura ndërmjet 5oC dhe 25oC.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 kg/A&B
4 kg/A&B

12 cp/kuti
36 kova/paletë

0.2-0.3 kg/m2

--
E Verdhë

--

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-4
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TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezine epokside 2 komponentëshe

Ngjyra Transparent

Viskoziteti (A) 100 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densiteti (A) 1,02 kg/lit

Densiteti (B)  1,13 kg/lit

Densiteti (A+B) 1,04 kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3

Jetëgjatësia afërsisht 60 min në +20oC

Temperatura minimale për 
fortësim +8oC

Kalueshmëria pas 18 h në +23oC

Rezistencat finale në +23oC pas 7 ditësh 

Forca ngjitëse  > 4 N/mm2

Pastrimi i mjeteve të punës Mjetet e punës duhet të pastrohen 
me ujë mbas mbarimit të punës
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FLOORCOAT PRIMER

7.9 DYSHEME SPORTIVE

FLOORCOAT PRIMARY
Astar me bazë rezinash akrilike në dispersion ujor, per trajtimin e fush-
ave sportive

KARAKTERISTIKAT
Astar për ambiente të brendshme dhe të jashtme me bazë rezinash akri-
like në dispersion ujor dhe fillerash me granulometri të seleksionuar. 
Për shkak te formulacionit te produktit FLOORCOAT PRIMARY ka ngjitsh-
mëri shumë të mirë dhe jetëgjatësi. Produkti ka rezistencë te lartë ndaj 
kushteve të ndryshme të motit. Produkti ka veti shumë të mira ngjitëse 
si në sipërfaqë të reja ashtu edhe në ato të paralyera.

FUSHAT E PËRDORIMIT
FLOORCOAT PRIMARY përdoret per trajtimin e fushave sportive para ly-
erjes me FLOORCOAT FINAL si për shembull, fusha tenisi, fusha basket-
bolli, fusha handbolli, fusha volejbolli, pisten e tartarit në fusha futbolli, 
etj. Aplikohet mbi sipërfaqe betoni, asfalti, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Suporti ku do të aplikohet FLOORCOAT PRIMARY paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli 
dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit 
apo materialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë 
manuale. Me pas bëhet astarosja e sipërfaqes duke përdorur produktin 
FLOORCOAT PRIMARY.

2.Përgatitja e produktit
FLOORCOAT PRIMARY mund të hollohet me 10% - 15% ujë dhe përzihet 
me anën e një mikseri të përshtatshëm per homogjenizim. Me pas bëhet 
aplikimi i produktit duke përdorur një furçe, rrul ose me spërkatje. Ap-
likimi i produktit FLOORCOAT FINAL bëhet 12 - 24 orë mbas aplikimit të 
shtresës se astarit.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike Dispersion Akrilik
Pesha specifike e masës 1,10±0,05 Kg/lt
Temperatura e zbatimit Nga +10°C deri +35°C
Koha e lyerjes me bojë 12 - 24 orë

Shkelja Rreth 24 orë në bazë të 
temperaturës dhe lagështisë

PAKETIMI
Ne kova 5 Kg dhe 10 Kg

KONSUMI
Sipërfaqe e lëmuar: 250 - 300 gr/m2 / shtresë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në një ambalazh të mbyllur mirë në mjedise të thata dhe me hije 
me lagështi të ulët, të paktën për 12 muaj nga data e prodhimit.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

10 kg/kovë
36 cp/paletë
36 cp/paletë

0.25-0.35kg/m2 E Bardhë
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EPO PAINT

8.1 BOJRA EPOKSIDE

EPO PAINT
Produkt dy komponentësh me bazë epokside.

PERSHKRIMI
Epo Paint është një produkt dy-komponent, me baze epokside pa pra-
nine e solventeve, duke ofruar fortësi të lartë dhe rezistencë konsum-
imit. Ky produkt është rezistent ndaj acideve, bazave, produkteve të naf-
tës, solventeve, ujë, ujë të detit, etj. Produkti është konfort parametrave 
te kerkuara nga standardi EN 1504-2.

FUSHA E APPLIKIMIT
Epo Paint përdoret si një shtresë mbrojtëse dhe dekorative në siperfaqe 
me bazë çimento, p.sh. beton, suva, etj. Produkti është i përshtatshëm 
për aplikim ne zonat industriale, laboratore, fabrikat ushqim të kon-
servuar, fabrika të prodhimit të verës, stacionet e gazit, etj. Ky produkt 
veçanërisht eshte i përshtatshëm për aplikim në pishina.

MENYRA E PERDORIMIT
1. Siperfaqja
Siperfaqja ku do te aplikohet produkti duhet të jetë:
• E thatë dhe e qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që pengojnë lidhjen si pluhuri, vajrat, etj..
• Të mbrohet nga lagështia me presion negative.
2. Astarosja
Siperfaqet me baze çimento duhet të trajtohen me astarin EPOXY PRIM-
ER W 4000 ose të trajtohen me EPO PAINT të holluar deri në 20% me 
ujë.
3. Perzierja
Komponenteve A (rezina) dhe B (fortesuesi) janë të paketuar në dy 
ambalazhe të veçanta, në raport peshe të paracaktuar. E gjithë sasia e 
komponentit B shtohet në komponent A. Përzierja e dy komponentëve 
duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një mikser me shpej-
tesi të ulët, rreth 300 rpm. 

4. APLIKIMI - KONSUMI
EPO PAINT duhet të aplikohet brënda 24 orëve pas aplikimit të astarit 
dhe mbasi astari të jetë tharë. EPO PAINT përdoret siç është ose i hol-

luar deri në masën 5% të peshës me ujë. Aplikohet me rul, furçë apo 
sperkatje në 2 shtresa. Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e pare të 
jete tharë, por brenda 24 orësh. 

KONSUMI 
400-600 g/m2.

PAKETIMI
Epo Paint është i ambalazhuar (A+B) në paketim 5 kg, dhe komponentët 
A dhe B kanë raporte fikse në peshë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nga data e prodhimit nëse produkti ruhet në paketim original 
dhe të pahapur i mbrojtur nga ekspozimi i dretperdrejte në diell si dhe 
nga ngrica. 

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 komponente

Vizkoziteti 5.000 ± 500 mPa.s at +23oC

Densiteti 1,35 kg/lit

Raporti I perzierjes (A:B) 1:3 në peshë

Koha e punueshmërisë afersisht 60 min në +20oC

Temperatura minimale për 
fortesim +8oC

Shkelet Pas 24 h në +23oC

Shtresa pasuese pas 24 h në +23oC

Fortësimi final pas 7 days në +23oC

Rezistenca ndaj konsumimit < 3000 mg (EN ISO 5470-1)

Forca ngjitëse  ≥ 2.5 N/mm2

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1 kg/A&B
5 kg/A&B

12 cp/kuti
45 kova / paletë

0.2-0.3Kg/m2

--
E Bardhë

--

GE
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EPOPAINT SL 40

8.1 BOJRA EPOKSIDE

EPOPAINT SL 40
Bojë epokside me ngjyrë e rezistencë të lartë pa tretës.

KARAKTERISTIKAT
Bojë epokside me ngjyrë e rezistencës së lartë pa tretës, rezistente
veçanarisht në fërkime, në acide dhe alkale të forta, te tretësit, nën-
produktet e naftës, uji i detit ose i kloruar si dhe në kushtet ekstreme
kohore. Sipërfaqja që krijohet dallohet për ngurtësinë e lartë të saj, 
është jo thithëse, nuk lejon zhvillimin e baktereve dhe është specifike 
dhe për mjedise ku nevojitet higjenë e rreptë. Reziston në temperatura 
nga - 30oC deri +100oC dhe deri +60oC në ngarkesë të thatë.

FUSHAT E PËRDORIMIT
EPOPAINT SL 40 përdoret si shtresë lyerje në dysheme me pretendime
të larta në rezistencat mekanike dhe kimike. Zbatohet në nënshtresa
me bazë çimentore siç janë llaçi i nivelimt të dyshemeve, beton dhe
amianto çimento. Mbron rezultativisht dhe dekoron dysheme industri-
ale me bazë çimentore në spitale, kantina vere, industri qumështi,
baxho, guzhina, laboratore, thertore, lavazhe, garazhe dhe ofiçina 
automjetesh, karburante, pishina dhe shatërvane. Sipërfaqet ku është 
aplikuar produkti EPOPAINT SL 40 mundë të vijnë në kontakt direkt me 
ushqime. Zbatohet në sipërfaqe metalike dhe druri pasi të astarohen 
me EPOMETAL W - 5300 p.sh. në dysheme prej llamarine çeliku, MDF, 
ose novopan. Pudrimi i saj me Rërë Kuarci QUARTZ granulometrie 0 - 0,3 
mm, krijon sipërfaqe antirëshqitëse.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Përgatitja e mirë e nënshtresës ka rëndësi të madhe për rezulëtatin për-
fundimtar. Sipërfaqe çimento kategoria e betonit të jetë të paktën
C20/25. Përmbajtja e çimentos në llaçin e nivelimit të dyshemesë të 
jetë 350 Kg/m3, lagështia të mos tejkalojë 4% dhe duhet të kenë kaluar 
të paktën 28 ditë nga ndërtimi i tyre. Nënshtresa që nuk është poroze 
duhet të përgatitet me fërkim, frezim ose hedhje rëre me qëllim që të 
bëhet poroze dhe astari EPOXY PRIMER W 4000 të depërtojë dhe si i tillë 

të sigurohet thithja e plotë e shtresës epokside. Sipërfaqet e zbatimit 
duhet të jenë të pastra, plotësisht të thata nga materiale të prishura, 
pluhura dhe yndyra. Në rast papërsosshmërie (vrima, çarje) duhet të 
stukohen me të njëjtin material të përzier me rërë kuarci QUARTZ gran-
ulometri 0 - 0,3 mm në raport 1:1,5 deri 1:2. Sipërfaqe metalike: Sipër-
faqet duhet të jenë të pastra dhe plotësisht të thata dhe të çliruara nga 
ndryshku dhe çdo lloj gërryerje. Ndjek astarimi me EPOMETAL W - 5300 
dhe pasi të thahet, zbatohet EPOPAINT SL - 40

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 kg/A&B 45 kova/paletë 0.2-0.3Kg/m2 E Bardhë



260 www.dast.eu

FLOORCOAT PAINT

8.2 DYSHEME SPORTIVE

FLOORCOAT PAINT
Bojë me bazë rezinash akrilike në dispersion ujor, per vijëzime në fusha 
sportive të brendshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT
Bojë per ambiente të brendshme dhe të jashtme me bazë rezinash akri-
like në dispersion ujor dhe fillerash me granulometri të seleksionuar. 
Për shkak të formulacionit të produktit FLOORCOAT FINAL ka mbu-
lueshmëri shumë të mirë dhe jetëgjatësi. Produkti ka rezistencë te lartë 
ndaj kushteve të ndryshme të motit dhe ndaj abrazionit. Produkti ka 
veti shumë të mira ngjitëse si në sipërfaqë të reja ashtu edhe në ato të 
paralyera.

FUSHAT E PËRDORIMIT
FLOORCOAT PAINT përdoret për vijëzime të fushave sportive si për 
shembull, fusha tenisi, fusha basketbolli, fusha handbolli, fusha vole-
jbolli, pistën e tartarit në fusha futbolli, etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
FLOORCOAT PAINT aplikohet mbi sipërfaqen e tharë paraprakisht të 
FLOORCOAT FINAL, shtresës primare për të bërë vijëzimet e fushës.

2.Përgatitja e produktit
FLOORCOAT PAINT mund të hollohet me 10% - 15% ujë dhe përzihet me 
anën e një mikseri të përshtatshëm për homogjenizim. Me pas bëhet 
aplikimi i produktit duke përdorur një furçë, rrul ose me spërkatje. Ap-
likimi i produktit bëhet me dy shtresa dhe shtresa e dytë aplikohet 12 
- 24 orë mbas aplikimit te shtresës se parë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike Dispersion Akrilik
Pesha specifike e masës 1,50±0,05 kg/lt
Temperatura e zbatimit Nga +10°C deri +35°C
Koha e rilyerjes 12-24 orë

Shkelja Rreth 24 orë në bazë të tem-
peraturës dhe lagështisë

PAKETIMI
Ne kova 5 Kg dhe 10 Kg

KONSUMI
Sipërfaqe e lëmuar: 250 - 300 gr/m2 / shtresë

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në një ambalazh të mbyllur mirë në mjedise të thata dhe me hije 
e me lagështi të ulët, të paktën për 24 muaj nga data e prodhimit.

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
5 kg/kovë

10 kg/kovë
36 cp/paletë
36 cp/paletë

0.2-0.3 kg/m2 E Bardhë
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PARQUET VARNISH

PARQUET VARNISH
Llak me bazë poliuretani njëkomponent me rezistencë të lartë ndaj 
konsumit, për dysheme me trafik të lartë.

KARAKTERISTIKAT
Vernik me bazë poliuretani, për sipërfaqe druri të brendshme dhe të 
jashtme. Lyhet lehtë, paraqet elasticitet të madh dhe shtrohet në mënyrë 
të shkëlqyer. Eshtë veçanërisht rezistent në lagështi e në dëborë, kurse 
filtrat UV që përmban mbrojnë drurin nga rrezet ultraviolet të diellit. 
Thekson dhe mbron bukurinë natyrale të të gjitha tipeve të drurit, duke 
treguar ujërat e tyre.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Përgatitja e saktë siguron rezulëtat të mirë në dru të rinj aq edhe në 
dru të vjetër. Kusht i domosdoshëm, lagështia sa e drurit aq edhe e 
atmosferës të jenë sa më të ulëta të jetë e mundur. Para aplikimit të 
PARQUET VARNISH, sipërfaqet duhet të jenë fërkuara me letër zmeril 
të përshtatshme dhe të jenë hequr mirë pluhurat, në qoftë se ekziston 
rreshirë të largohet. Për ruajtjen e ngjyrës natyrale të drurit, mjafton 1 
shtresë mirëmbajtës i tejdukshëm lyes. Për ndryshimin e ngjyrës së dru-
rit, zbatojmë 1 shtresë mirëmbajtës të tejdukshëm dhe në vazhdim 2 – 3 
shtresa me ngjyrë. Në fazën finale lyerja me 1 - 2 shtresa PARQUET VAR-
NISH. Në qoftë se kemi të bëjmë me mirëmbajtje të thjeshtë, mjafton 
një fërkim i lehtë me letër zmeril dhe në vazhdim largojmë pluhurat. Në 
rastin kur vernikët e vjetra dhe ripolinët janë një gjëndje të keqe, duhet 
të hiqen plotësisht me letër zmeril të trashë. Në vazhdim do të duhet të 
ndiqet e njëjta procedurë.

2.Zbatimi
PARQUET VARNISH hollohet deri në 5% me white spirit. Zbatohet me 
penel, rrul ose pistolet në 1 - 2 shtresa, në bazë të zbatimit.

8.3 VERNIQE PËR PARKETE

PASTRIMI
Veglat pastrohen me white spirit.

KONSUMI
1 lt/10 - 12 m² / shtresë, në sipërfaqet e përgatitura mirë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në vënde të thata dhe nën hije, larg çdo burimi ngrohjeje, të 
paktën 24 muaj nga data e prodhimit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Ngjyra – Forma E tejdukshme - Vernik i lëgshëm
Shkëlqimi Satine, gloss

Koha e tharjes 3-5 orë (në prekje) në bazë të 
kushteve kohore

Rilyerje Pas 8-10 orë  në bazë të 
kushteve kohore

Temperatura e zbatimit Nga +5oC deri +35oC Satine, 
gloss

Pesha specifike 0,90 ± 0,05 Kg/lt

Rilyerje Pas 8-10 orë në bazë të 
kushteve kohore

Temperatura e zbatimit Nga +5oC deri +35oC 2 Ν/mm² 
sipas DIN 53504

Pesha specifike 0,90 ± 0,05 Kg/lt

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
1 kg/kovë
5 kg/kovë

12 copë/kuti
36 copë/paletë 250 g/m2
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PARQUET VARNISH ULTRA

PARQUET VARNISH ULTRA
Llak me bazë poliuretani dykomponent me rezistencë të lartë ndaj 
konsumit, për dysheme me trafik shumë të lartë.

KARAKTERISTIKAT
Vernik me bazë poliuretani, për sipërfaqe druri të brendshme dhe të 
jashtme. Lyhet lehtë, paraqet elasticitet të madh dhe shtrohet në mënyrë 
të shkëlqyer. Eshtë veçanërisht rezistent në lagështi e në dëborë, kurse 
filtrat UV që përmban mbrojnë drurin nga rrezet ultraviolet të diellit. 
Thekson dhe mbron bukurinë natyrale të të gjitha tipeve të drurit, duke 
treguar ujërat e tyre.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Përgatitja e saktë siguron rezulëtat të mirë sa në dru të rinj aq edhe 
në dru të vjetër. Kusht i domosdoshëm lagështia, sa e drurit aq edhe 
e atmosferës, të jenë sa më të ulëta të jetë e mundur. Para aplikimit 
të PARQUET VARNISH ULTRA, sipërfaqet duhet të jenë fërkuar me letër 
zmeril të përshtatshëshme dhe të jenë hequr mirë pluhurat, në qoftë 
se ekziston rreshirë të largohet. Për ruajtjen e ngjyrës natyrale të dru-
rit, mjafton 1 shtresë mirëmbajtës i tejdukshëm lyes. Për ndryshimin e 
ngjyrës së drurit, zbatojmë 1 shtresë mirëmbajtës të tejdukshëm dhe në 
vazhdim 2 - 3 shtresa me ngjyrë. Në fazën finale lyerja me 1 - 2 shtresa 
PARQUET VARNISH ULTRA. Në qoftë se kemi të bëjmë me mirëmbajtje 
të thjeshtë, mjafton një fërkim i lehtë me letër zmeril dhe në vazhdim 
largojmë pluhurat. Në rastin kur vernikët e vjetra dhe ripolinët janë një 
gjendje të keqe, duhet të hiqen plotësisht me letër zmeril të trashë. Në 
vazhdim do të duhet të ndiqet e njëjta procedurë.

2.Zbatimi
PARQUET VARNISH ULTRA, mbasi përzihen komponentët A dhe B, hol-
lohet deri 5% me white spirit. Zbatohet me penel, rrul ose pistolet në 
1 – 2 shtresa, në bazë të zbatimit.

PASTRIMI
Veglat pastrohen me white spirit.

KONSUMI
1 lt/10 - 12 m² / shtresë, në sipërfaqet e përgatitura mirë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në vënde të thata dhe nën hije, larg çdo burimi ngrohjeje, të 
paktën 24 muaj nga data e prodhimit.

PAKETIMI

Ngjyra - Forma E tejdukshme - Vernik i 
lëngshëm

Shkëlqimi Satine, gloss

Koha e tharjes 3-5 orë (në prekje) në bazë të 
kushteve kohore

Rilyerje Pas 8-10 orë, në bazë të kush-
teve kohore

Temperatura e zbatimit Nga +5oC deri +35oC
Pesha specifike 0,90 ± 0,05 kg/lt

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
Komponenti A 1 kg
Komponenti B 4 kg

12 copë / kuti
36 copë/ paletë 250 g/m2

8.3 VERNIQE PËR PARKETE
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PARQUET AQUA LINE

PARQUET AQUA LINE
Llak me bazë poliuretani dykomponent me rezistencë të lartë ndaj 
konsumit, për dysheme me trafik ekstremisht të lartë.

KARAKTERISTIKAT
Vernik me bazë poliuretani, për sipërfaqe druri të brendshme dhe të 
jashtme. Lyhet lehtë, paraqet elasticitet të madh dhe shtrohet në 
mënyrë të shkëlqyer. Eshtë veçanarisht i rezistent si në lagështi e në 
dëborë, kurse filtrat UV që përmban mbrojnë drurin nga rezet ultravio-
let të diellit. Thekson dhe mbron bukurinë natyrale të të gjitha tipeve të 
drurit, duke treguar ujërat e tyre.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Përgatitja e saktë siguron rezulëtat të mirë sa në dru të rinj aq edhe 
në dru të vjetër. Kusht i domosdoshëm lagështia sa e drurit aq edhe 
e atmosferës të jenë sa më të ulëta të jetë e mundur. Para aplikimit 
të PARQUET AQUA VARNISH, sipërfaqet duhet të jenë fërkuar me letër 
zmeril të përshtatshëshme dhe të jenë hequr mirë pluhurat, në qoftë 
se ekziston rreshirë të largohet. Për ruajtjen e ngjyrës natyrale të dru-
rit, mjafton 1 shtresë mirëmbajtës i tejdukshëm lyes. Për ndryshimin e 
ngjyrës të drurit, zbatojmë 1 shtresë mirëmbajtës të tejdukshëm dhe 
në vazhdim 2–3 shtresa me ngjyrë. Ne fazën finale lyerja me 1-2 shtresa 
PARQUET AQUA VARNISH. Në qoftë se kemi të bëjmë me mirëmbajtje 
të thjeshtë, mjafton një fërkim i lehtë me letër zmeril dhe në vazhdim 
largojmë pluhurat. Në rastin kur vernikët e vjetra dhe ripolinët janë një 
gjendje të keqe, duhet të hiqen plotësisht me letër zmeril të trashë. Në 
vazhdim do të duhet të ndiqet e njëjta procedurë.

2.Zbatimi
PARQUET AQUA VARNISH, mbasi përzihen komponentët A dhe B, hol-
lohet deri 5% me white spirit. Zbatohet me penel, rrul ose pistolet në 
1–2 shtresa, në bazë të zbatimit.

PASTRIMI
Veglat pastrohen me white spirit.

KONSUMI
1 lt/10 - 12 m² / shtresë, në sipërfaqet e përgatitura mirë.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në vënde të thata dhe nën hije, larg çdo burimi ngrohjeje, të 
paktën 24 muaj nga data e prodhimit.

Ngjyra - Forma E tejdukshme - Vernik i 
lëngshëm

Shkëlqimi Satine, gloss

Koha e tharjes 3-5 orë (në prekje) në bazë të 
kushteve kohore

Rilyerje Pas 8-10 orë, në bazë të 
kushteve kohore

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +35°C
Pesha specifike 0,90 ± 0,05 kg/lt

Njësia matëse Copë / paletë Konsumi
Komponenti A 1 kg
Komponenti B 4 kg

12 copë / kuti
36 copë/ paletë 250 g/m2

8.3 VERNIQE PËR PARKETE
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 EPOXY VARNISH W 4500

8.4 VERNIK PËR FASADA DHE DYSHEME TË PËRFUNDUARA

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
1 kg/A&B
4 kg/A&B

12 cp/kuti
36 cp/paletë

0.2-0.5 kg/m2

-
Transparent

-

EPOXY VARNISH W 4500
Vernik epoksid dy komponentësh me bazë uji.

PËRSHKRIMI
EPOXY VARNISH është një produkt EPOXY dykomponentësh, me bazë 
uji. Produkti ofron rezistencë të lartë fiziko mekanike, si për shembull 
rezistencë ndaj gërryerjes, rezistecë ndaj ujit, acideve, alkaleve, produk-
teve të naftës etj.

FUSHA E APLIKIMIT
EPOXY VARNISH përdoret si vernik për ti dhënë shkëlqim dhe rezistencë 
ndaj ujit, acideve, alkaleve, etj sipërfaqeve mbi të cilat aplikohet.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur, grimca 
të lirshme, yndyrna etj
• E mbrojtur nga presionet negative të lagështisë.
Gjithashtu ajo duhet të përgatitet sipas natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj, 
në sipërfaqe duhet të pastrohet mirë nga pluhuri me një fshesë me 
korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (forcuesi) janë mbushur në dy 
kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe. E gjithë 
sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. Përzierja e 2 
komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një 
mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime/min). Është e rëndësishme 
që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë anëve dhe 
në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje uniformë e 
forcuesit. EPOXY VARNISH aplikohet siç është ose i holluar deri me 10% 
me ujë. Produkti mund të aplikohet me një furçë ose rrul.

KONSUMI
300 gr/m2 për shtresë.

PAKETIMI
I ambalazhuar në kuti metalike, A+B 4 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
24 muaj nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur, në vënde të 
thata dhe në temperatura ndërmjet 5oC dhe 25oC.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 
komponente

Ngjyra Transparente
Viskoziteti (A) 100 mPa.s në +23oC
Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s në +23oC
Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s në +23oC
Densiteti (A) 1,02 Kg/lit
Densiteti (B) 1,13 Kg/lit
Densiteti (A+B) 1,04 Kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3 në peshë

Jetëgjatësia afërsisht 60 min në +20oC

Temperatura minimale për forcim +8oC

Shkelet pas 18 h në +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditësh në +23oC

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2
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FLEXIT

ELASTIFIKIMI I NGJITËSAVE PËR PLLAKA
• Elastifikimi i plotë 
Për (25 kg) DW (ngjitës pllakash) përzihen me  6 kg FLEXIT (nëse nevoji-
tet mund  të shtohet edhe një sasi 1-2 lt uji) duke u përzier vazhdimisht 
derisa të formohet një përzierje homogjene. 
• Elastifikimi i pjesshëm për (25 kg) DW përzihet me  3-4 kg Flexit 
sëbashku me një sasi uji (afërsisht 3-4 kg), duke e përzier vazhdimisht 
derisa të fitohet një përzierje homogjene. Sipërfaqet poroze si, beton, 
gips etj., paraprakisht  mund të trajtohen me një përzierje të flexit/ujin 
në raportin 1:2. Koha e tharjes për llaçrat dhe ngjitësat të cilët janë 
të përzier me Flexit, është dyfish më e madhe krahasuar me ngjitësat  
dhe llaçrat të cilët nuk janë përzier me Flexit. Ka edhe raste kur koha e 
tharjes mund të zgjasë më shumë se 3 ditë.
 
RUATJA EDHE TEMPERATURA E APLIKIMIT
Produkti mund të ruhet për 18 muaj në paketim origjinal edhe në vend 
të thatë në temperatura nga +5oC deri në +35oC. Duhet të evitohet ek-
spozimi  i produktit në temperatura të ulta (ngrica si edhe në tempera-
tura të larta.

9.1 ADETIV PËR NGJITËSAT E PLLAKAVE

FLEXIT
Eshtë një produkt me përmbatje elastomerike i cili përdoret si një adetiv 
në ngjitësit dhe llaçrat me bazë çimentoje, si edhe tek hidroizoluesit një-
komponentësh duke ju dhënë atyre vetitë e mëposhtme:

• Flexibilitet të lartë.
• Papërshkueshmëri ndaj ujit.
• Aftësi ngjitëse të përmirësuar.

FUSHA E PËRDORIMIT
Flexit përdoret si elastifikues në rastet e mëposhtme:
• Në hidroizoluesit njëkomponentësh të aplikueshëm me furçë si
(MONOFLEX), në rastet kur sipërfaqja ku do të aplikohet shfaq çarje
ose plasaritje.
• Në ngjitësit e pllakave (DW), për shtrimin e pllakave mbi sipërfaqe
të cilat karakterizohen nga çarje, plasaritje si edhe në ato raste kur janë
të ekspozuara ndaj vibrimeve dhe tkurrje-bymimeve.
• I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave dhe paneleve të polisterolit mbi
metal, dru dhe suporte me deformueshmëri të lartë.
• Gjithashtu FLEXIT rekomandohet të përdoret si elastifikues në të gjitha 
produktet me bazë çimento.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Tipi Polimer akrilik në dispersion ujor 
Ngjyra E Bardhë
Viskoziteti 500±20mPa.s23°C
Densiteti 1,03 kg/lit

 
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE KONSUMI
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqet ku do të aplikohet ngjitësi duhet të jenë të pastra, pa vajra
apo pluhura, rekomandohen të jenë sa më të sheshta. Në rastet kur nuk
janë të tilla mund të nivelohen por duke shmangur gjithmonë akumu-
limin e ujit.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

1kg / bidon      12cp / kuti 1-3 kg / 25kg produkt E bardhë

5kg / bidon    4cp / kuti -- --

10 kg / bidon 60cp / paletë -- --
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DW 17

9.2 ADETIV PËR STUKOT E FUGAVE DHE NGJITËSAT E PLLAKAVE

DW 17
Adetiv për ngjitësit e linjës DW dhe stukot (fugacolor, megafuga) e
pllakave.

PËRSHKRIMI
DW17 është një përzierje me bazë akrilike i cili përmirëson ndjeshëm
vetitë e ngjitësve dhe stukovë të pllakave:
• Rrit ndjeshëm aftësinë ngjitëse me suportin.
• Rrit forcën në përkulje dhe shtypje.
• Përmirëson ndjeshëm fleksibilitetin.
• Rrit ndjeshëm rezistencën ndaj gërryerjeve dhe fërkimeve.
• I jep produktit papërshkueshmëri ndaj ujit.
• Përmirëson rezistencën kimike ndaj agjentëve atmosferikë.

FUSHAT E APLIKIMIT
DW 17 përdoret si një adetiv përforcues për ngjitësat dhe stukot për
pllaka, në rastet kur kërkohet papërshkueshmëri e lartë ndaj ujit dhe
në rastet kur kërkohet rritje e forcës mekanike dhe rezistencës ndaj
agjentëve kimike. Rekomandohet që mbushësit për fugat e pllakave
FUGACOLOR dhe MEGAFUGA të përzihen me DW 17 në rastet kur duam
ti aplikojmë në mure ose dysheme të cilat janë të ekspozuara ndaj
agjentëve gërryes atmosferikë, lagështisë, temperaturës së lartë mykut 
etj. Në të tilla raste DW 17 i siguron produktit rezistencë të lartë dhe 
qëndrueshmëri në kohë.

TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra e bardhë
Dendësia 0.99-1,01 kg / lit

MËNYRA E PËRGATITJES DHE KONSUMI
DW 17 hollohet në ujin që do të përzihet ngjitësi i pllakave ose stukoja e
pllakave. Përzierja bëhet në raportet 1:1 ose 1:2 në vëllim.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal,
i pahapur, në temperatura midis +5°C dhe +35°C. Të mbrohet nga
ekspozimi direkt në diell dhe nga ngricat.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1kg / bidon      12cp / kuti 1-3 kg / 25kg 
produkt E verdhë

5kg / bidon    4cp / kuti -- --

10kg / bidon 60cp / paletë -- --
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LATEX

9.3 ADETIV PËRFORCUES PËR RIFINITURAT DHE LLAÇRAT

LATEX 
është adetiv për përmirësimin e llaçrave me bazë çimentoje.

PËRSHKRIMI
Latex është një polimer sintetik, për përmirësimin e llaçrave me bazë 
çimento dhe shtresash betoni.

PËRDORIMI I LATEX
• Shtresë lidhëse ndërmjet betonit të vjetër dhe të ri ose llaçit.
• Përmirësimin e llaçit dhe rifiniturave me bazë çimento
dhe gëlqereje.
• Rrit ngjitshmërinë e llaçrave dhe papërshkueshmërinë nga uji.
• Përdoret për llaçrat hidroizolues me bazë çimento
duke siguruar rezistencë ndaj presionit hidrostatik.
• Përdoret për përmirësimin e rezistencës së llaçrave të
themeleve.
• Permirëson ndjeshem aftësinë ngjitëse të kollrave, dhe
rifiniturave.
• Mbron sipërfaqet e betonit nga dehidratimi.
• Përdorimi i LATEX rrit ndjeshëm ngjitshmërinë, rezistencën
mekanike, elasticitetin dhe papërshkueshmërinë
nga uji të produkteve të ndërtimit me bazë çimento.

PËRGATITJA E SUPORTIT
Suportet mbi të cilat do të aplikohet produkti duhet të jenë të
pastra nga të gjitha pluhurat, yndyrnat, vajrat, mbetjet e finos,
bojrat etj.

APLIKIMI
LATEX përzihet me ujin dhe raporti i përzierjes varet nga karakteristikat 
që duam t’i japim llaçrave dhe ngjitësave për pllaka.
Raporti i përzierjes së LATEX me ujin nuk duhet të jetë më i ulët
se 1:5. Nëse ky raport do të jetë shumë i vogël atëherë nuk do të kemi 
përmirësim dhe përforcim të vetive të llaçrave dhe ngjitësave me bazë 
çimento. Për përgatitjen e përzierjes së betonit dhe llaçit tradicional, 
fillimisht hidhet LATEX e më pas çimento dhe rërë për të shmangur kri-
jimin e kokrrizave. Përdorimi i tij rrit ndjeshëm punueshmërinë e pro-
duktit dhe kohën e tharjes. Të gjithë llaçrat me bazë çimento të cilat 
përzihen me LATEX karakterizohen nga ngjitshmëri dhe elasticitet më i 
lartë se llaçrat të cilët nuk shoqërohen nga LATEX.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1 kg/bidon      10 cp/kuti 1-3 kg/25 kg produkt E Bardhë

5 kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
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BETOPLAST PLUS

9.4 ADETIVË BETONI

BETOPLAST PLUS
Plasticier, tipi A - adetiv për hidroizolim në përgatitjen e Betonit.
BETOPLAST është një adetiv i lëngshm që vepron si një plasticier në
beton dhe agjent hidroizolues, duke ofruar përparësitë e mëposhtme:
• Rrit ndjeshëm padepërtueshmërinë e ujit në presion pozitiv dhe
negativ ose absorbimi kapilar.
• Përmirëson punueshmërinë pa qënë nevoja për shtim të sasisë së ujit.
• Eliminon ajrin brenda masës së betonit.
• Nuk përmban klorure dhe agjentë të tjerë korrodues.
• Ai është kompatibël me të gjitha llojet e çimentos Portland.

FUSHA E APLIKIMIT
BETOPLAST është një adetiv i nevojshëm për përgatitjen e betoneve me
rezistencë të lartë në shtypje, për betone të ekspozuara ndaj agjentëve
atmosferik, si edhe për betone që do të zhyten në ujë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
BETOPLAST mund të shtohet:
• Në ujin përzierës gjatë përgatitjes së betonit.
• Në beton të parapërgatitura përpara përdorimit.
Në këtë rast, betonieret duhet ta punojnë betonin edhe për 3 - 5 minuta
shtesë, për të arritur shpërndarje uniformë në të gjithë masën e betonit.

DOZIM
0,2 - 0,5 Kg për 100 Kg çimento.

TË DHËNAT TEKNIKE

Ngjyra Kafe

Dendësia 1,08 - 1,14 kg/lit

pH 8,00 ± 2,00
Përmbajtja maksimale e 
klorureve Nuk ka

Përmbajtja maksimale alkali ≤ 4,0% në peshë

PAKETIMI
BETOPLAST është ambalazhuar në enë plastike 1 Kg, 5 Kg dhe 10 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim origjinal, i
hapur, në temperatura midis +5OC dhe 35OC. Të mbrohet nga ekspozimi
i drejtpërdrejtë në diell dhe nga Grica.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1  kg/bidon      12 cp/kuti 300-500 gr/100 kg Cimento Kafe

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
1000 KG/IBC IBC -- --
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BETOPLAST

9.4 ADETIVË BETONI

BETOPLAST 
Plasticier, tipi A - adetiv për hidroizolim në përgatitjen e Betonit.
BETOPLAST është një adetiv i lëngshëm që vepron si një plasticier në
beton dhe agjent hidroizolues, duke ofruar përparësitë e mëposhtme:
• Rrit ndjeshëm padepërtueshmërinë e ujit në presion pozitiv dhe
negativ ose absorbimi kapilar.
• Përmirëson punueshmërinë pa qënë nevoja për shtim të sasisë së ujit.
• Eliminon ajrin brenda masës së betonit.
• Nuk përmban klorure dhe agjentë të tjerë korrodues.
• Ai është kompatibël me të gjitha llojet e çimentos Portland.

FUSHA E APLIKIMIT
BETOPLAST është një adetiv i nevojshëm për përgatitjen e betoneve me 
rezistencë të lartë në shtypje, për betone të ekspozuara ndaj agjentëve 
atmosferik, si edhe për betone që do të zhyten në ujë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
BETOPLAST mund të shtohet:
• Në ujin përzierës gjatë përgatitjes së betonit.
• Në beton të parapërgatitura përpara përdorimit.
Në këtë rast, betonieret duhet ta punojnë betonin edhe për 3 - 5 minuta 
shtesë, për të arritur shpërndarje uniformë në të gjithë masën e betonit.

DOZIMI
0,2 - 0,5 Kg për 100 Kg çimento.

TË DHËNAT TEKNIKE

Ngjyra Kafe e errët

Dendësia 1,08 - 1,14 kg / lit

pH 8,00 ± 2,00
Përmbajtja maksimale e 
klorureve Nuk ka

Përmbajtja maksimale alkali ≤ 4,0% në peshë

PAKETIMI
BETOPLAST është ambalazhuar në enë plastike  1 kg, 5 kg dhe 10 kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketimin origjinal, i 
hapur, në temperatura midis +5OC dhe +35OC. Të mbrohet nga ekspozimi 
i drejtpërdrejtë në diell dhe nga grica.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

1  kg/bidon      12 cp/kuti 300-500 gr/100kg 
Çimento Kafe

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --
10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
1000 KG/IBC IBC -- --
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BETO-AIR

9.4 ADETIVË BETONI

BETO-AIR
BETOAIR është nje aditiv i lëngshëm me veti shkumëformuese për futjen 
e vëllimeve të larta të ajrit në betone, rekomandohet veçanërisht për 
prodhimin e betoneve te lehtesuara.

FUSHA E APLIKIMIT
Për shkak të veprimit shkumëformues dhe aftësisë për të formuar ne 
mënyrë të barabartë mikro-flluska ajri në matricën e çimentos, BETOAIR 
prodhon betone te lehtesuara, që pompohen lehte me stabilitet të lartë 
dhe qendrueshmeri. Densiteti i reduktuar i matrices se çimentos shka-
ktuar nga prezenca e flluskave te ajrit te formuar nga BETOAIR paranda-
lon agregatet e lehte ne peshë te flotojne në sipërfaqe.
BETOAIR rekomandohet veçanërisht për:
• Përgatitjen e llacrave dhe betoneve me agregate natyrore dhe artifi-
ciale të lehta ne peshë me kapacitet të lartë izolues;
• Përgatitjen e llacrave dhe betoneve me stabilitet të lartë super-pla-
stike dhe me një modul të ulët të elasticitetit dhe rezistencës në tërheq-
je,për mbushjen e hapesirave pas vendosjes së tubave;
• Për të bërë betone poroze termoizoluese duke përdorur pompa të 
veçanta për të gjeneruar sasi të larte shkumimi. 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
BETOAIR është një solucion i ujit dhe polimereve të veçanta organike me 
efekt të fortë të shkumës,zhvilluar nga DAST,për prodhimin e betonit te 
lehtësuar dhe llacrave me stabilitet të lartë dhe aftësinë për pompim të 
lehtë. BETOAIR është shumë efektiv veçanërisht për përgatitjen e beto-
neve apo llacrave per mbushjen e hapësirave  pas  shtrimit të tubave.
Betonet bërë me BETOAIR:
•mbrojnë në mënyrë të përkryer prerjet dhe bashkimet e tubave duke 
ofruar izolim hidrofobik.Rezultatet e shkëlqyera të fituara në betone 
me shkumë dhe llacrave të perzier me BETOAIR parandalojnë rrredhjen 
e ujit që zakonisht ndodh kur toka të lirshme ose llacra konvencionale 
përdoren për mbushje;
• parandalojnë materialin mbushës nga sedimentimi dhe shkarkimi i pe-
shës kur ka ngarkesë të trafikut që kalon mbi të. Betonet e shkumuara 
dhe llacrat të prodhuara me BETOAIR ngjisin në mënyrë të përkryer në 

murin e prerë dhe janë po aq të forta sa siperfaqja përreth. Përdorimi 
BETOAIR pengon sedimentimin që ndodh kur prerjet janë të mbushura 
me zhavorr ose llacra te zakonshme, së bashku me të çara që rezultojnë 
në sipërfaqen bituminoze të rrugëve;
• mund të hiqen lehtë gjatë mirëmbajtjes ose zëvendësimin të tubave 
dhe kabllove.Betonet e bëra me BETOAIR kanë vetëm rezistencë të mo-
deruar të elasticitetit dhe në prerje, materiali fortësuar mund të hiqet 
me lehtësi.Nëse duam të përgatisim beton hidrofobik ose te shkumua-
ra,BETOAIR mund të zvogëlohet duke rregulluar raportin e përdorur (1 
deri në 2 litra për 100 kg çimento).
Efekti i BETOAIR rritet me raportin e përdorur. Megjithatë, përdorimi i 
më shumë se 1.2 l / m³ e përzierjes nuk është e rekomanduar, pasi  do 
të zgjatej koha e tharjes.

TË DHËNA TEKNIKE
Qëndrueshmëria                                   likuid
Ngjyra                                                    kafe
Pesha specifike (g / cm):                       1.10 ± 0.02
Përmbajtje e ngurtë e thatë (%):             14
Veprimi kryesor:                                    agjent shkumues
Veprimi shtesë:                                      vonon hidratimin e hershëm,   
    kur përdoret në doza të larta
Klorure:                                                  jo

KONSUMI
dozimi:
Nga 1 deri në 2 litra për 100 kg çimento.

PAKETIMI
BETOAIR është i disponueshëm në 1 kg, 5 kg dhe 10 kg bidona, dhe në 
depozitë 1000 kg.

RUAJTJA
BETOAIR ruhet për 18 muaj në enë i mbyllur,i mbrojtur nga ngrica dhe 
ekspozimi direkt ndaj rrezeve të diellit.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1 kg/bidon      10 cp/kuti 1-3 kg/25 kg produkt E Bardhë

5 kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --
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BETO-ACC

9.4 ADETIVË BETONI

BETO - ACC 
Përshpejtues  i tharjes së betonit dhe agjent antingrirës.

PËRSHKRIMI
Adetiv i lëngshëm që përshpejton kohën e tharjes dhe lejon forcimin
në temperatura të ulëta. Nuk përmban klor të lirë dhe agjentë të tjerë
korrodues. Nuk ka efekt në rezistencat e betonit sipas standardit
EN 934 - 2: T6.

FUSHAT E PËRDORIMIT
• Forcimin e betonit në temperatura të ulëta.
• Përdoret në ato pjesë ku kërkohet tharje e shpejtë (ankorimet,
riparimet etj).

TE DHËNA TEKNIKE

Ngjyra E Verdhë

Dendësia 1,47 - 1,53 kg/lit

pH 6,00 ± 1,00

Përmbajtja maksimale klorureve Nuk përmban

Përmbajtja maksimale alkali ≤ 1,0% ne peshë

MËNYRA E PËRDORIMIT
BETO - ACC shtohet:
• Në ujë, gjatë përgatitjes së betonit.
• Në betonin e përgatitur, para se të përdoret. Në këtë rast, është e
nevojshme që të vazhdojë përzierja edhe për 3 – 4 minuta në mënyrë
që të arrihet një shpërndarje uniformë e BETOA - ACC. BETO - ACC

DOZIMI
1,0 - 2,0 Kg për 100 Kg çimento, në varësi të kohës së kërkuar. Të dhëna
të BETO - ACC për një raport përzierje standarde:
% ne raport me peshën e çimentos

Koha e tharjes                          Reduktimi i kohës së tharjes
0%                           480 min                                             0 min
1,0%                        410 min                                              70 min
1,5%                        390 min                                              90 min
2,0%                        375 min                                              105 min

PAKETIMI
BETO - ACC është i ambalazhar në bidona 1 Kg, 5 Kg and 10 Kg.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
18 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të
pahapur në temperaturë ndërmjet +5oC dhe +35oC. Të mbrohet nga
ekspozimi e drejtpërdrejtë në diell dhe nga ngrica.

VËREJTJE
• Komponentet e betonit (agregatët, uji, çimentoja) duhet të jetë në
temperatura më të larta se 0oC.
• Shmangni shtesat e ujit për punueshmëri më të mirë dhe raporti ujë / 
çimento duhet të jetë sa më i ulët të jetë e mundur.
• Sipërfaqja e betonit duhet të mbrohet gjatë tharjes me fletë
plastike ose materiale të tjera në dispozicion për të zvogëluar humbjet
e lagështisë nga temperatura.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1  kg/bidon      12 cp/kuti 1-2 kg / 100kg Çimento E Bardhë

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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BETO-RET

9.4 ADETIVË BETONI

BETO - RET 
Vonues në tharjen e betonit - Reduktues i sasisë së ujit dhe plastifikues

PËRSHKRIMI
BETO - RET është një aditiv i lëngshëm që vonon tharjen e betonit, pra
zgjat kohën në të cilën betoni ka plasticitet. Në të njëjtën kohë reduk-
ton sasinë e ujit të nevojshëm për punuëshmerinë ose nga mbajtja e 
qëndrueshme e sasisë së ujit në përzierje, përmirëson punueshmërinë.
• Përveç kohës së tharjes, ai mundeson hidratim shumë të mirë te
çimentos, duke rezultuar një rritje të konsiderueshme të rezistencave
fillestare dhe përfundimtare të betonit.
• Ngadalëson mpiksjen e betonit dhe parandalon ndarjen e agregatëve
• Parandalon dukshëm plasaritjet që vijnë si pasojë e tkurrjeve të
betonit.
• Zvogëlon absorbueshmërinë e ujit në beton për shkak të reduktimit
të porozitetit.
BETO - RET është një shtesë e domosdoshme në përgatitjen me cilësi të
lartë të betonit.
• Përmirëson rrjedhshmërinë e betonit dhe ngadalëson tharjen.
• Lehtëson transportimin e betonit të gatshëm në distanca të gjata,
veçanërisht në temperatura të larta.
• Zhvillimi i forcimit nuk shkakton vonesa në heqjen e formave të
drurit.
• Në përputhje me standardin ELOT EN 934 - 2:2001, Tabela 10.
• Ulja e sasisë së ujit në përzierje për përgatitjen e betonit me
karakteristika të caktuara e arritur me shtimin e BETO - RET, lejon uljen
e sasisë se çimentos me të njëjtën përqindje. Duke mbajtur raportin
ujë / çimento konstante, betoni i prodhuar ruan cilësinë e dëshiruar.

DOZIMI
Dozimi i lejuar: 0.2 – 0.5% ne raport peshë çimento

TE DHËNAT TEKNIKE

Ngjyra Kafe
Densiteti 1,11-1,17 kg/l
pH ≤ 7,9
Përmbajtja e klorit te lirë Nuk përmban
Përmbajtja e bazave  ≤ 4,5% në peshë

EFEKTIVITETI
Për çdo sasi te lejueshme dozimi arrihet një reduktim I ujit deri në masën 
5 – 18%. Respektivisht ndodh një rritjë e forcës finale nga 6 - 11%. Koha 
e fillimit te mpiksjes shkon nga 150 minuta deri në 200 minuta ndër-
kohë që e tharjes finale shkon nga 180 minuta deri në 240 minuta.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj në paketim origjinal dhe të pahapur në temperaturë midis
+5oC dhe +30oC. Materiali duhet të jetë i mbrojtur nga rrezatimi i drejt-
përdrejtë i diellit dhe ngricës.

VËREJTJE
• BETO - RET është i përshtatshëm për të gjitha llojet e çimentos
Portland.
• Mbidozimi mund të shkaktojë tharje të përshpejtuar por
nuk ndikon në rezistencat finale të betonit.
• Nëqoftese materiali ngrin, kthejeni në temperaturë +5oC dhe
përzijeni deri sa të homogjenizohet përsëri.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

1  kg/bidon      12 cp/kuti 300-500gr / 100kg Cimento Kafe

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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POLYFIBER 0.6, 1.2, 1.8

9.4 ADETIVË BETONI

POLYFIBER
Fibra polipropileni me gjatësi 6 dhe 12 mm, për përforcimin dhe armimin 
e betoneve dhe llaçeve.

                                                              
PARAMETRAT E PRODUKTIT                                         

Analiza                          Njësia Rezultatet

Gjatësia mm 12

Densiteti I fibrave g/cm3 0.91

Diametri μm 33

Breaking tenacity Mpa 599

Zgjatja deri në këputje % 27.6

Moduli(1% vije tangencial) Mpa 4665

Pika e shkrirjes 169

Rezistenca ndaj acideve dhe bazave —— E fortë

Lloji I fibrave —— Polipropileni

Ngjyra —— E Bardhë

PAKETIMI
Qese plastike 600 g dhe 900 g.

KONSUMI
600-900 g/m³ ne beton. 
900-1200 g/m³ ne llaç.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

600 gr/qese 8 cp/kuti 600 - 900 g/m3 0.6 mm
1.2 cm
1.8 cm
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PLASTOLIT

PLASTISTIFIKUES LLAÇI – ZËVENDËSUES I GËLQERES.

PËRSHKRIMI
Plastolit është një produkt i lëngshëm që i jep llaçit me bazë çimentoje 
plasticitet, fuqi lidhëse dhe të gjitha avantazhet e gëlqeres. Është shtesa 
ideale për prodhimin e llaçit për ndërtim, suva, shtresa të  varfëra etj. 
Shtohet në ujin që i hidhet llaçit dhe për shkak të plasticitetit sasia e ujit 
të kërkuar është më e vogël.

PERGATITJA!
Reduktojmë sasinë e ujit për llaçin duke e zëvëndësuar gëlqeren me 
PLASTOLIT. 
• Llaç muri dhe shtresa të varfra:  
   50g plastolit për 25 Kg cimento (0.2%)
• Për përgatitjen e 1m3 llaç nevojiten:   
   Cimento: 225 Kg
   Rërë: 0.90 m3

   PLASTOLIT: 450 g
• Për pregatitjen e llaçit për suvatim.
   75 g PLASTOLIT per 25 Kg çimento (0.3%). 

KUJDES!
Plastolit mund të përdoret 18 muaj nga data e prodhimit nëse është 
ruajtur në ambalazh origjinal edhe të pahapur në temperatura 
ndërmjet 5°C dhe 35°C. Të mbrohet nga ekspozimi në diell dhe ngrica. 
PLASTOLIT ofron një punueshmëri më të mirë kur përzihet me rërë 
me granulometri të seleksionuar. Dozimi shtesë (më shumë se 0.4% e 
peshës se çimentos) do të reduktojë fortësinë e llaçit.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

1  kg/bidon      12 cp/kuti 300gr / 100Kg 
Çimento Kafe

5  kg/bidon    4 cp/kuti -- --

10 kg/bidon 60 cp/paletë -- --

1000 KG/IBC IBC -- --

9.5 ZËVËNDËSUES GËLQEREJE PËR LLAÇRAT
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EPOWRAP PRIMER

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE BETONIT

EPOWRAP  PRIMER
Astar dy komponentësh me bazë uji

PËRSHKRIMI
EPOWRAP PRIMER është një produkt me bazë epoksi dy – kompo-
nentësh, me bazë uji. Produkti ofron rezistencë  të lartë fiziko mekanike, 
si p.sh.  rezistencë ndaj gerryerjes, rezistecë ndaj ujit, acideve, alkaleve, 
produkteve të naftës etj.

FUSHA E APLIKIMIT
EPOWRAP PRIMER përdoret si PRIMER ne rastet e përdorimit te ndon-
jërit nga produktet e linjës EPO Wrap ne perforcimin e strukturave të
betonit.

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Sipërfaqja duhet të jetë:
• E qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që parandalojnë lidhjen, p.sh. pluhur,
Grimca të lirshme, yndyrna etj.
Gjithashtu Produkti duhet të përgatitet sipas natyrës së sipërfaqes. Pas
kësaj,  sipërfaqja duhet të pastrohet mirë nga pluhuri me një fshesë
me korent.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (fortësuesi) janë mbushur
në dy kova të veçanta, në proporcion të paracaktuar në raport peshe.
E gjithë sasia e komponentit B duhet shtuar në komponentin A. Përzierja 
e 2 komponentëve duhet të bëhet për rreth 5 minuta, duke përdorur një 
mikser me shpejtësi të ulët (300 rrotullime/min). Është e rëndësishme 
që për të arritur një përzierje të plotë të përzihet mirë pranë anëve dhe 
në fund të kovës, në mënyrë që të arrihet një shpërndarje uniforme e 
fortësuesit.
EPOWRAP PRIMER aplikohet siç është ose i holluar deri në 10 % me
ujë. Produkti mund të aplikohet me një furçë ose rrul.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside 2 komponente

Ngjyra Transparente

Viskoziteti (A) 100 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viskoziteti (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densiteti (A) 1,02 kg/lit

Densiteti (B) 1,13 kg/lit

Densiteti (A+B) 1,04 kg/lit

Raporti përzierjes (A:B) 1:3 by weight

Jetëgjatësia afërsisht 60 min në +20oC

Temperatura minimale për 
fortësim +8oC

Shkelet pas 18 h at +23oC

Rezistencat finale pas 7 ditësh në +23oC

Forca Ngjitëse > 4 N/mm2

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 Kg 12 cp/kuti 1.5 Kg/m2/mm Gri

36 cp/paletë

KONSUMI
300 gr/m2 për shtresë.

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-4



2870800-1000
 Technical Support

EPOWRAP LEVEL 100

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE BETONIT

EPOWRAP LEVEL 100
Stuko me bazë epokside 2 komponentësh

PËRSHKRIMI
EPOWRAP LEVEL 100 është stuko me bazë epokside 2 komponentësh
pa solvent që ofron lidhje shumë të mirë me sipërfaqen dhe jep rezist-
encë te lartë  fiziko - mekanike. Eshte rezistentë ndaj acideve, alkaleve,
detergjentëve, ujit të detit dhe ndryshimeve të  temperaturave. Është
klasifikuar si lidhës struktural për llaçra dhe betone sipas EN 1504 - 4.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOWRAP LEVEL 100 përdoret për restaurimin e plasaritjeve në llaçra
dhe betone, për ankorime si edhe në raste kur duam te mbyllim 
plasaritje me EPOLOT 0.1 – 1 mm, EPOLOT 0.5 – 3 mm ose EPOLOT. 
Ngjit betone, hekur, gurë dhe dru.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja e aplikimit duhet të jetë e pastër, pa mbetje, vajra apo 
elementë të tjera që ndalojnë  ngjitjen.

2. Përzierja e komponentëve
Komponentët A (rezina) dhe B (fortësuesi) janë paketuar të ndara nga
njëri-tjëtri, duke pasur një raport përzierje të paracaktuar saktësisht në
peshë. Sasia e komponentit B i shtohet komponentit A. Përzierja bëhet
nëpërmjet një përzierësi të përshtatshëm për rreth 5 minuta. Është
shumë e rendësishme që përzierja të bëhet sa më mirë duke e përzier
materialin rreth paretit të enës dhe në fund të saj. Pëzierja e të dy
komponentëve duhet të bëhet në  një ene të pastër.

3. APLIKIMI - Konsumi
EPOWRAP LEVEL 100 aplikohet me spatula në sipërfaqe të pastër dhe  
të thatë.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza: Rezinë epokside 2 kom-
ponente

Forma pastë

Densiteti komponentit A 1,85 kg/lit

Densiteti komponentit B 1,79 kg/lit

Densiteti A+B 1,83 kg/lit

Raporti përzierjes (A+B) 3 : 1 në peshë

Jetëgjatësia 25 min në +20oC

Rezistenca finale after 7 days at +23oC

Rezistenca në ngjeshje 96 Ν/mm2

Koha e punueshmërisë  25 minuta në +20°C

Temperatura e qelqëzimit ≥ 75°C

Rezistenca në përkulje 46 N/mm2

KONSUMI
Afërsisht 1,85 kg/m2 / mm trashësi shtresë.

PAKETIMI
EPOWRAP LEVEL 100 është i ambalazhuar në kuti 3 kg komponenti A
dhe 1 kg komponenti B me një raport të përcaktuar përzierje

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe
të pahapur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe ekspozimi i
drejtpërdrejtë në diell. Temperatura e ruajtjes duhet të jetë ndërmjet
+5°C dhe +35°C.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 Kg 12 cp/kuti 1.5 Kg/m2/mm Gri

36 cp/paletë

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-4
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EPOWRAP FG 200

EPOWRAP FG 200
Ngjitës me bazë epokside dy komponentësh  për pelhurat me fibra 
karboni.

KARAKTERISTIKAT
EPOWRAP FG 200 është një ngjitës epoksid dy – komponentësh në formë 
pastë. Pas forcimit, siguron ngjitshmëri të lartë me Suportiin, fortësi të 
lartë dhe rritje të rezistencave në shtypje dhe  përkulje. Produkti është 
klasifikuar si një agjent lidhës strukturor për përforcim të jashtëm të 
betonit, sipas EN 1504 - 4.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOWRAP FG 200 përdoret për lidhjen e pelhurave të karbonit për 
përforcimet strukturore të elementeve strukturorë të ndërtimit në  sis-
temet (F.R.P.).

MËNYRA E PUNIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë:
• kimike dhe mjaft e fortë dhe e qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që mund të parandalojnë lidhjen, psh
pluhuri, Grimcat e lirshme, yndyrna ose vaj etj.
• Është e rekomanduar që sipërfaqja të trajtohet mekanikisht duke e 
ashpërsuar.
• Nëse ka të çara në beton, duhen riparuar me injëksion duke përdorur 
materiale si EPOLOT.
• Substrati duhet të jetë aq i sheshtë sa të jetë e mundur.
• Sipërfaqet e demtuara duhen riparuar duke përdorur EPOWRAP LEVEL 
100.

Përzierja e përbërësve
Përbërësit A dhe B janë paketuar në dy kontejnerë të veçantë, në raport
të paracaktuar përzierje në peshë. Përzierje  tërësore e  gjithë sasisë
së  komponentit A me të gjithë sasinë e komponentit B.
Komponentët duhet të jenë të përziera për rreth 5 minuta me një
përzierës të përshtatshëm.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside

Forma Pastë

Ngjyra Gri

Densiteti 1.55 Kg/lt

Jetëgjatësia 60 min

Forca ngjitëse 20 N/mm2

Moduli elasticitetit 10 N/mm2

APLIKIMI
Pas përzierjes, EPOWRAP FG 200 aplikohet në sipërfaqe me anën e një
mallë ose furçë. Pastaj, pelhurat me fibra karboni janë vendosur, dhe
mbi të ushtrohet presion me një rrul plastike në të thatë në mënyrë që
të nxirret ajri që ndodhet ndërmjet betonit dhe pllakës së karbonit.

KONSUMI
1.5 - 2.0 kg/m2 per 1 mm trashësi

PAKETIMI
EPOWRAP FG 200 është i ambalazhuar në kova 5 kg

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse produkti ruhet në ambalazh të
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejëe në diell dhe ndaj
ngricave.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 Kg 12 cp/kuti
36 cp/paletë 0.7-1 Kg/m2 Gri

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
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 Technical Support

EPOWRAP AD 300

EPOWRAP AD 300
Ngjitës me bazë epokside dy komponentësh  super i rrjedhshëm për 
pëlhurat me fibra karboni.

KARAKTERISTIKAT
EPOWRAP AD 300 është një ngjitës epoksid dy – komponentësh në 
formë të lëngshme. Pas forcimit, siguron ngjitshmëri të lartë  me Supor-
tiin, fortësi të lartë dhe rritje të rezistencave në shtypje dhe përkulje. 
Produkti është klasifikuar si një agjent lidhës strukturor për përforcim të 
jashtëm të betonit, sipas EN 1504 - 4.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOWRAP AD 300 përdoret për lidhjen e pëlhurave të karbonit për për-
forcimet strukturore të elementëve strukturore të ndërtimit në sistemet 
(F.R.P.).

MËNYRA E PUNIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë:
• kimike dhe mjaft e fortë dhe e qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që mund të parandalojnë lidhjen, p.sh. 
pluhuri, Grimcat e lirshme, yndyrna ose vaj, etj.
• Është e rekomanduar që sipërfaqja të trajtohet mekanikisht duke e 
ashpërsuar.
• Nëse ka të çara në beton, duhen riparuar me injëksion duke përdorur 
materiale si EPOLOT.
• Substrati duhet të jetë aq e sheshtë sa të jetë e mundur.
• Sipërfaqet e dëmtuara duhen riparuar duke përdorur EPOWRAP LEVEL 
100.

Pëzierja e përbërësve
Përbërësit A dhe B janë paketuar në dy kontejnerë të veçantë, ne raport
të paracaktuar përzierje në peshë. Përzierje tërësore në gjithë sasinë
e komponentit A me të gjithë sasinë e komponentit B.
Komponentët duhet të jenë të përziera për rreth 5 minuta me një
përzierës të përshtatshëm.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside

Forma Lëngshme

Ngjyra Gri

Densiteti 1.15 Kg/L

Jetëgjatesia 60 min

Forca ngjitëse 20 N/mm2

Moduli elasticitetit 10 N/mm2

APLIKIMI
Pas përzierjes, EPOWRAP AD 300 aplikohet në sipërfaqe me anën e
një furçe ose rruli. Pastaj, pëlhurat me fibra karboni janë vendosur dhe
mbi të ushtrohet presion me një rrul plastike në të thatë në mënyrë që
të nxirret ajri që ndodhet ndërmjet betonit dhe pllakës së karbonit.

KONSUMI
0.5 - 1.0 kg/m2 per 1mm trashësi

PAKETIMI
EPOWRAP AD 300 është i ambalazhuar në kova 5 kg

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse produkti ruhet në ambalazh të
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe ndaj
ngricave.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime të 

tjera

5 Kg 12 cp/kuti
36 cp/paletë 0.7-1 Kg/m2 Gri
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EPOWRAP IM 400

EPOWRAP IM 400
Ngjitës me bazë epokside dy komponentësh  për pllakat me fibra 
karboni.

KARAKTERISTIKAT
EPOWRAP IM 400 është një ngjitës epoksid dy–komponentësh në formë 
pastë. Pas forcimit, siguron ngjitshmëri të lartë me Suportiin, fortësi të
lartë dhe rritje të rezistencave në shtypje dhe përkulje. Produkti është 
klasifikuar si një agjent lidhës strukturor për përforcim të jashtëm të 
betonit, sipas EN 1504 - 4.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOWRAP IM 400 përdoret për lidhjen e pllakave të karbonit për
përforcimet strukturore të elementëve strukturore të ndërtimit në sis-
temet (F.R.P.).

MËNYRA E PUNIMIT
Përgatitja e sipërfaqes
Sipërfaqja duhet të jetë:
• kimike dhe mjaft e fortë dhe e qëndrueshme.
• Pa praninë e materialeve që mund të parandalojnë lidhjën, p.sh.
pluhuri, Grimcat e lirshme, yndyrna ose vaj, etj.
• Është e rekomanduar që sipërfaqja të trajtohet mekanikisht duke e 
ashpërsuar.
• Nëse ka të çara në beton, duhen riparuar me injëksion duke përdorur 
materiale si EPOLOT.
• Substrati duhet të jetë aq e sheshtë sa të jetë e mundur.
• Sipërfaqet e demtuara duhen riparuar duke përdorur EPOWRAP LEVEL 
100.

Përzierja e përbërësve
Përbërësit A dhe B janë paketuar në dy kontejnerë të veçantë, në raport 
të paracaktuar përzierje në peshë. Përzierje tërësore e gjithë sasisë së 
komponentit A me të gjithë sasinë e komponentit B.
Komponentët duhet të jenë të përziera për rreth 5 minuta me një
përzierës të përshtatshëm.

TË DHËNA TEKNIKE

Baza Rezinë epokside

Forma Pastë

Ngjyra Gri

Densiteti 1.65 Kg/lt

Jetëgjatësia 60 min

Forca ngjitëse 25 N/mm2

Moduli elasticitetit 12 N/mm2

KONSUMI
1.5 - 2.0 kg/m2 per 1mm trashësi

PAKETIMI
EPOWRAP IM 400 është i ambalazhuar ne kova 5 kg

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
12 muaj nga data e prodhimit nëse produkti ruhet në ambalazh të
pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe ndaj
ngricave.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 Kg 12 cp/kuti
36 cp/paletë 1.5-2 Kg/m2 Gri

GE
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ÜFT NACH EURONORMEN
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UNIWRAP CFP 300

UNIWRAP CFP 300
Pëlhurë me fibra karboni për forcime strukturore të betonit

KARAKTERISTIKAT
-Fibra karboni të vazhdueshme në një drejtim.
-Në kombinim me rezina epokside EPOWRAP FG - 200 formon një
material kompozit.
-Forcimi i jashtëm i elementëve strukturore dhe lejon difuzionin e
avujve.
-Rezistenca të larta elastike dhe izolim.

FUSHA E PËRDORIMIT
Pëlhura karbonit UNIWRAP CFP - 300 përdoret si përforcim i jashtëm,
me ngjitje dhe lidhje të jashtme të elementëve strukturore me rezinë
epokside EPOWRAP FG - 200,  për të rritur forcat mekanike të trarëve
dhe kolonave të betonit, lidhjen se kolonave me:
-Perforcimi i strukturave për rezistenca të larta ndaj lëvizjeve
sizmike.
-Mbrojtja dhe përforcimi i elementëve të betonit nga korrodimi.
-Rritja e ngarkesave deri në ndryshim destinacioni përdorimi.
-Riparimi i strukturave të betonit pas dëmtimit nga tërmetet.
Forcimi me materiale kompozite mund të aplikohet në beton, elemente 
prej druri dhe çeliku, dhe muret mbajtës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë pa pjesë të shkëputura, suva, bojë, vaj ose
graso. Pas pastrimit të plotë, sipërfaqja ashpërsohet me një furçë 
metalike.
-Te çarat ekzistuese në beton duhet të riparohen me injëksione
me produktet EPOLOT.
-Cepat e jashtëm duhet të rrumbullakohet në një rreze prej 10-30 mm.
-Sipërfaqja duhet të jetë aq e sheshtë. Çdo defekt sipërfaqesor duhet të 
riparohet duke përdorur EPOWRAP PRIMER.

2. APLIKIMI
Fillimisht në sipërfaqen që do trajtohet aplikohet EPOWRAP FG - 200. 
Pastaj, UNIWRAP CFP - 300 pritet me gërshërë në dimensionet e
dëshiruara. Pas vendosjes kujdesshëm në sipërfaqe, pëlhura vendoset
ngadalë me rrul të veçantë plastik për të arritur kontakt më të mirë
me sipërfaqen, impregnim të plotë dhe largimin e flluska të ajrit.
Drejtimi i pëlhurës duhet të ndjekë drejtimin e forcave elastike dhe
fibrat e saj duhet të jenë sa më te drejta të jetë e mundur. Gjatë izolimit 
të shtyllave, mbivendosjes së pëlhurës është e nevojshme të jetë rreth 
15-20 cm.
• Nëse nevojitet më shumë se një shtresë e aplikimit, proçesi i lart-
përmëndur i aplikimit përsëritet. Në këtë rast shtresa e mëparshme
nuk duhet të jetë plotësisht e thatë, në të kundërt bëhet ashpërsim i
sipërfaqes përsëri.
• Më pas, shtresa e pëlhurës mbulohet nga jashtë me EPOWRAP FG - 
200 dhe pastaj rërë kuarci derdhet në shtresë sa ende ështe e freskët në 
mënyrë që të aplikohet  më vonë një shtresë mbrojtëse me
bazë çimento (suva).

PAKETIMI
UNIWRAP CFP - 300 pëlhurë karboni është në dispozicion në ambalazh
me gjatësi 50 m dhe 60 cm të gjerë.

TË DHËNA TEKNIKE

Pesha e fibrave të karbonit 200 g/m2

Pesha totale e pëlhurës 224 g/m2

Trashësia 0,11 mm

Gjerësia e pëlhurës 60 cm (± 1 cm)

Gjatësia e pëlhurës 50 m (± 0,5 m)

Pesha e pëlhurës 6,7 kg

Njesia matese copë/kuti Ngjyra/specifikime

mL 1 cp/kuti 50m x 30cm / 220gr/m2 

-- -- 50m x 30cm / 280gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 220gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 280gr/m2

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE BETONIT
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UNIWRAP CFF 400

UNIWRAP CFF 400
Pllaka karboni për forcimin strukturore

KARAKTERISTIKAT
 - Pllaka të parafabrikuara përbëhen nga 100 % fibër karboni 
njëdrejtimësh gjetur në një matricë rezinë epokside
 - Në kombinim me EPOWRAP FG - 200 formon material kompozit
 - Forcimi i elementëve strukturore prej betoni
 - Lejon difuzionin e avujve
 - Sigurimin e forcave të larta elastike dhe forcave në përkulje

FUSHA E PËRDORIMIT
Pllakat e karbonit UNIWRAP CFF - 400 përdoret si përforcim i jashtëm,
me ngjitje dhe lidhje të jashtme të elementëve strukturore me rezinë
epokside EPOWRAP IM - 400, për të rritur forcat mekanike të trarëve 
dhe kolonave të betonit, lidhjen se kolonave me:
 - Përforcimi i strukturave për rezistenca të larta ndaj lëvizjeve sizmike.
 - Mbrojtja dhe përforcimi i elementëve të betonit nga korrodimi.
 - Rritja e ngarkesave deri në ndryshim destinacioni përdorimi.
 - Riparimi i strukturave të betonit pas dëmtimit nga tërmetet.
Forcimi me materiale kompozite mund të aplikohet në beton, 
elemente prej druri dhe çeliku, dhe muret mbajtës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë pa pjesë të shkëputura, suva, bojë, vaj ose
graso. Pas pastrimit të plotë, sipërfaqja ashpërsohet me një furçë
metalike.
 - Te çarat ekzistuese në beton duhet të riparohen me injëksione
me produktet EPOLOT.
 - Cepat e jashtëm duhet të rrumbullakohet në një rreze prej 10 - 
30 mm.
 - Sipërfaqja duhet të jetë aq e sheshtë. Çdo defekt sipërfaqësor
duhet të riparohet duke përdorur EPOWRAP PRIMER.

2. APLIKIMI
Fillimisht në sipërfaqen që do trajtohet aplikohet EPOWRAP IM - 400.
Pastaj, UNIWRAP CFF - 400 vendoset kujdesshëm në sipërfaqe. Pllakat
vendosen ngadalë me rrul të veçantë plastik për të arritur kontakt më
të mirë me sipërfaqen, impregnim të plotë dhe largimin e flluskave të 
ajrit. Drejtimi i pllakave duhet të ndjekë drejtimin e forcave elastike 
dhe fibrat e saj duhet të jetë sa më e drejtë të jetë e mundur.
• Nëse nevojitet më shumë se një shtresë e aplikimit, proçesi i lartpër-
mendur i aplikimit përsëritet. Në këtë rast shtresa e mëparshme
nuk duhet të jetë plotësisht e thatë, në të kundërt bëhet ashpërsim i
sipërfaqes përsëri.
• Më pas, shtresa e pëlhurës mbulohet nga jashtë me EPOWRAP IM - 
400 dhe pastaj rërë kuarci derdhet në shtresë sa ende ështe e
freskët në mënyrë që të aplikohet më vonë një shtresë mbrojtëse me
bazë çimento (suva).
• Nëse më shumë se një shtresë e rrobave është specifikuar, procesi i
lartpërmendur aplikimit përsëritet. Në këtë rast shtresa e mëparshme
nuk duhet të jetë plotësisht e thatë, ndryshe fërkim i mirë është i
nevojshem para aplikimit të ri.
• Më pas, shtresa e fundit pëlhurë është krehur nga jashtë me EPOW-
RAP IM - 400 dhe pastaj rërë kuarci vendoset në shtresën ende
të freskët të rrëshirës  në mënyrë që të aplikohet më vonë një shtresë
mbrojtëse çimento (suva).

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

mL 1 cp/kuti 50m x 5cm / 300gr/m2 

-- -- 50m x 10cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 15cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 20cm / 300gr/m2

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE BETONIT
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UNIWRAP WALL 200

UNIWRAP WALL 200
Pëlhurë me fibra karboni për forcime strukturore të objekteve ne zona
sizmike

KARAKTERISTIKAT
 - Fibra karboni të vazhdueshme në një drejtim.
 - Në kombinim me rezina epokside EPOWRAP FG - 200 formon një
material kompozit.
 - Forcimi i jashtem i elementeve strukturore dhe lejon difuzionin e
avujve.
 - Rezistenca të larta elastike dhe izolim.

FUSHA E PËRDORIMIT
Pëlhura karbonit UNIWRAP WALL 200 përdoret si përforcim i jashtëm,
me ngjitje dhe lidhje të jashtme të elementeve strukturore me rezinë
epokside EPOWRAP FG - 200, për të rritur forcat mekanike të trarëve 
dhe kolonave të betonit, lidhjen së kolonave me:
 - Përforcimi i strukturave për rezistenca të larta ndaj levizjeve sizmike.
 - Mbrojtja dhe përforcimi i elementeve të betonit nga korrodimi.
 - Rritja e ngarkesave deri në ndryshim destinacioni përdorimi.
 - Riparimi i strukturave të betonit pas dëmtimit nga tërmetet.
Forcimi me materiale kompozite mund të aplikohet në beton, elemente
prej druri dhe çeliku, dhe muret mbajtës.

PROÇEDURA E APLIKIMIT
1. Sipërfaqja
Sipërfaqja duhet të jetë pa pjesë të shkëputura, suva, bojë, vaj ose
graso. Pas pastrimit të plotë, sipërfaqja ashërsohet me një furçë
metalike.
 - Te çarat ekzistuese në beton duhet të riparohen me injëksione me
produktet EPOLOT.
 - Cepat e jashtëm duhet të rrumbullakohen në një rreze prej 10-30 mm.
 - Sipërfaqja duhet të jetë aq e sheshtë. Çdo defekt sipërfaqesor duhet
të riparohet duke përdorur EPOWRAP PRIMER.

TË DHËNA TEKNIKE

Pesha e fibrave të karbonit 200 g/m2

Pesha totale e pëlhurës 224 g/m2

Trashësia 0,11 mm

Gjerësia e pëlhurës 60 cm (± 1 cm)

Gjatësia e pëlhurës 50 m (± 0,5 m)

Pesha e pëlhurës 6,7 kg

2. APLIKIMI
Fillimisht në sipërfaqen që do trajtohet aplikohet EPOWRAP FG - 200.
Pastaj, UNIWRAP WALL 200 pritet me gërshërë në dimensionet e
dëshiruara. Pas vendosjes të kujdesshëm në sipërfaqe pëlhura vendoset
ngadalë me rrul të veçantë plastik për të arritur kontakt më të mirë
me sipërfaqen, impregnim të plotë dhe largimin e flluska të ajrit.
Drejtimi i pëlhurës duhet të ndjekë drejtimin e forcave elastike dhe
fibrat e saj duhet të jenë sa më te drejta të jetë e mundur. Gjatë
izolimit të shtyllave, mbivendosja e pëlhurës është e nevojshme të jetë
rreth15 - 20 cm.
• Nëse nevojitet më shumë se një shtresë e aplikimit, proçesi i lartpër-
mendur
i aplikimit përsëritet. Në këtë rast shtresa e mëparshme
nuk duhet të jetë plotësisht e thatë, në të kundërt bëhet ashpërsim i
sipërfaqes përsëri.
• Më pas, shtresa e pëlhurës mbulohet nga jashtë me EPOWRAP FG - 
200 dhe pastaj rërë kuarci derdhet në shtresë sa ende ështe e
freskët në mënyrë që të aplikojnë më vonë një shtresë mbrojtëse me
bazë çimento (suva).

PAKETIMI
UNIWRAP WALL 200 pëlhurë karboni është në dispozicion në ambalazh
me gjatësi 50 m dhe 60 cm të gjerë.

Njesia matese copë/kuti Ngjyra/specifikime

mL 1 cp/kuti 50m x 1m / 250gr/m2 

10.1 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E STRUKTURAVE TË MURIT DHE BETONIT



294 www.dast.eu

EPOLOT LV 011

10.2 PRODUKTE EPOKSIDE PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

EPOLOT LV 011
Rrëshirë epokside 2 komponentësh për injëktim, pa tretës, lëng i hollë, 
me tkurrje zero.

KARAKTERISTIKAT
Rrëshirë epokside 2 komponentësh, injëktimi, pa tretës, lëng i hollë, 
me tkurrje zero. Fluiditeti i saj lejon rregullimin e çarjeve të vogla. Pa-
raqet adezivitet të lartë në betonarme dhe në çelik. Ka rezistencë të 
lartë në shtypje, përkulje dhe acide. Nuk ndikohet nga alkalet, ngricat 
dhe lagështia.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOLOT LV - 011 përdoret për zbatimin e injëksioneve rrëshirore në çar-
je të betonit me gjërësi 0,1 - 1 mm. Rekomandohet për meremetimin 
e çarjeve në ura, në tunele, diga, kollona, trarë që çahen nga mbin-
garkesa, tërmete etj. Garanton një rehabilitim të plotë, duke risjell 
kompaktësinë fillestare në elementin ndërtimor. Përbën materialin e 
përshtatshëm ngjitës të betonit të ri me atë ekzistues. Ofron zgjidhje të 
vetme për mbjelljen e më vonshëm të armaturës metalike në sipërfaqe 
horizontale ose vertikale betonarmeje. Ngjitës matëialesh të njëjta 
dhe të ndryshme përveç polietilenit dhe teflonit, duke ofruar dinamikë 
shumë të fuqishme ngjitjeje.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa të jetë e pastër nga materiale të kalbëzuara, pluhura,
vajra, dhe pellgje me ujë.

2. Parapërgatitja e zbatimit
Përziejmë dy përbërëset A dhe B në raport 3:1 me spatul të ngushtë
deri sa të krijohet një masë plotësisht homogjene për 3 - 4 minuta.

3. APLIKIMI
a) Injëktim rrëshire: Heqim nga të dyja anët e çarjes në rast suvaje,
duke pastruar betonin nga pluhurat me ajër me presion. Vulosim me
stuko epokside DW 9000 EPO - UNI gjatë gjithë gjatësisë së çarjes,
duke vendosur pipezat e injëktimit çdo 25 cm. Carjet vertikale duhet
të mbushen duke përdorur pistoletën shumë përdorimesh nga pika
me e ultë e lartësisë me drejtim lart, duke vulosur me tapë pipezat pas
derdhjes së EPOLOTLV - 011.
b) Mbjellje armature: Hapim vrima me diametër më të madhë se ai
i armaturës metalike dhe në thellësin maksimale të mundshme. Në

sipërfaqet horizontale, vrima duhet të shohi në drejtim lartë. Pasi të
heqim pluhurin, mbushim kaq sasi EPOLOT LV - 011 më qëllim që pas
vendosjes së armaturës rrëshira të mbilundroj lehtësisht.

KONSUMI
Vulosje çarjesh : 1,1 kg/l vëllimi bosh.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Baza kimike Rrëshirë epoxy 2 komponentesh

Ngjyra (A+B) E Tejdukshme E Verdhë 
(A: E Tejdukshme B: E Verdhë)

Viskoziteti (A+B) 970 cP (Brookfield, 20 rpm, spindle 
No 3)

Pesha specifike (A+B) 1,10 Kg/lt

Koha e jetës në enë 60 minuta në 20°C (koha ulet me 
shtimin e temperaturës)

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +40°C 

Termorezistenca Nga -20°C deri +100°C

Rezistenca përfundimtare 7 ditë në 23°C 

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistencë sipas EN 196-1 në: 

• shtypje 37 Ν/mm2

 • përkulje 72 Ν/mm2 

Rezistencë sipas EN 1348 në: 

• shkëputje 4 Ν/mm2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA 
Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, vende të thata dhe në tem-
peratura me të mëdha se +10oC, të paktën 12 muaj nga data e pro-
dhimit. 

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

1 Kg 10 cp/kuti Transparent
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EPOLOT MV 130

10.2 PRODUKTE EPOKSIDE PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

EPOLOT MV 130
Rrëshirë epokside 2 komponentësh për injëktim, pa tretës, lëng i hollë, 
me tkurrje zero.

KARAKTERISTIKAT
Rrëshirë epokside 2 komponentësh, injëktimi, pa tretës, lëng i hollë,
me tkurrje zero. Fluiditeti i saj lejon rregullimin e çarjeve të vogla.
Paraqet adezivitet të lartë në betonarme dhe në çelik. Ka rezistencë
të lartë në shtypje, përkulje dhe acide. Nuk ndikohet nga alkalet,
ngricat dhe lagështia.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOLOT MV - 130 përdoret për zbatimin e injëksjoneve rrëshirore në
çarje të betonit me gjërësi 1 - 3 mm. Rekomandohet për meremetimin 
e çarjeve në ura, në tunele, diga, kollona, trarë që çahen nga mbin-
garkesa, tërmete etj. Garanton një rehabilitim të plotë, duke risjell 
kompaktësinë fillestare në elementin ndërtimor. Përbën materialin 
e përshtatshëm ngjitës të betonit të ri me atë ekzistues. Ofron zgjid-
hje të vetme për mbjelljen e më vonshëm të armaturës metalike në 
sipërfaqe horizontale ose vertikale betonarmeje. Ngjitës materialesh 
të njëjta dhe të ndryshme përveç polietilenit dhe teflonit, duke ofruar 
dinamikë shumë të fuqishme ngjitjeje.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa të jetë e pastër nga materiale të kalbëzuara, pluhura,
vajra, dhe pellgje me ujë.
2. Parapërgatitja e zbatimit
Përziejmë dy përbërësit A dhe B në raport 3:1 me spatul të ngushtë
deri sa të krijohet një masë plotësisht homogjene për 3 - 4 minuta.
3. APLIKIMI
a) Injëktim rrëshire: Heqim nga të dyja anët e çarjes në rast suvaje,
duke pastruar betonin nga pluhurat me ajër me presion. Vulosim me
stuko epokside DW 9000 EPO - UNI gjatë gjithë gjatësisë së çarjes,
duke vendosur pipëzat e injëktimit çdo 25 cm. Carjet vertikale duhet
të mbushen duke përdorur pistoletën shumë përdorimesh nga pika
me e ulët e lartësis me drejtim lart, duke vulosur me tapë pipëzat pas
derdhjes së EPOLOTLV - 011.
b) Mbjellje armature: Hapim vrima me diametër më të madhë se
ai i armaturës metalike dhe në thellësin maksimale të mundshme.

Në sipërfaqet horizontale, vrima duhet të shohi në drejtim lartë. Pasi të
heqim pluhurin, mbushim kaq sasi EPOLOT MV - 130 më qëllim që pas
vendosjes së armaturës rrëshira të mbilundroj lehtësisht.

KONSUMI
Vulosje çarjesh : 1,1 kg/l vëllimi bosh.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike Rrëshirë epoxy 2 komponentesh

Ngjyra (A+B) E tejdukshme e verdhë (A: E 
tejdukshme B: E verdhë)

Viskoziteti (A+B) 970 cP (Brookfield, 20 rpm, spindle 
No 3)

Pesha specifike (A+B) 1,10 Kg/lt

Koha e jetës në enë 60 minuta në 20°C (koha ulet me 
shtimin e temperaturës)

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +40°C 

Termorezistenca Nga -20°C deri +100°C

Rezistenca përfundimtare 7 ditë në 23°C 

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistencë sipas EN 196-1 në: 

• shtypje 37 Ν/mm2

• përkulje 72 Ν/mm2 

Rezistencë sipas EN 1348 në: 

• shkëputje 4 Ν/mm2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, vende të thata dhe në tem-
peratura me të mëdha se +10oC, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit. 

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

1 Kg 10 cp/kuti Transparent

4kg 4 cp/kuti --
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EPOLOT HV 300

10.2 PRODUKTE EPOKSIDE PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

EPOLOT HV 300
Rrëshirë epokside 2 komponentësh për injëktim, pa tretës, lëng i hollë,
me tkurrje zero.

KARAKTERISTIKAT
Rrëshirë epokside 2 komponentësh, injëktimi, pa tretës, lëng i hollë, 
me tkurrje zero. Fluiditeti i saj lejon rregullimin e çarjeve të vogla. Pa-
raqet adezivitet të lartë në betonarme dhe në çelik. Ka rezistencë të 
lartë në shtypje, përkulje dhe acide. Nuk ndikohet nga alkalet, ngricat 
dhe lagështia.

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOLOT HV - 300 përdoret për zbatimin e injëksioneve rrëshirore
në çarje të betonit me gjërësi mbi 3 mm. Rekomandohet për
meremetimin e çarjeve në ura, në tunele, diga, kollona, trarë që çahen
nga mbingarkesa, tërmete etj. Garanton një rehabilitim të plotë, duke
risjell kompaktësinë fillestare në elementin ndërtimor. Përbën materia-
lin e përshtatshëm ngjitës të betonit të ri me atë ekzistues. Ofron
zgjidhje të vetme për mbjelljen e më vonshëm të armaturës metalike
në sipërfaqe horizontale ose vertikale betonarmeje. Ngjitës materialesh 
të njëjta dhe të ndryshme përveç polietilenit dhe teflonit, duke ofruar 
dinamikë shumë të fuqishme ngjitjeje.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa të jetë e pastër nga materiale të kalbëzuara, pluhura, vajra,
dhe pellgje me ujë.

2. Parapërgatitja e zbatimit
Përziejmë dy përbërëset A dhe B në raport 3:1 me spatul të ngushtë
deri sa të krijohet një masë plotësisht homogjene për 3 - 4 minuta.

3. APLIKIMI
a) Injëktim rrëshire: Heqim nga të dyja anët e çarjes në rast suvaje,
duke pastruar betonin nga pluhurat me ajër me presion. Vulosim me
stuko epokside DW 9000 EPO - UNI gjatë gjithë gjatësisë së çarjes,
duke vendosur pipezat e injëktimit çdo 25 cm. Çarjet vertikale duhet
të mbushen duke përdorur pistoletën shumë përdorimëshe nga pika
me e ultë e lartësisë me drejtim lartë, duke vulosur me tapë pipezat pas 
derdhjes së EPOLOTLV - 011.
b) Mbjellje armature: Hapim vrima me diametër më të madhë se ai

i armaturës metalike dhe në thellësin maksimale të mundshme. Në
sipërfaqet horizontale, vrima duhet të shohi në drejtim lartë. Pasi të
heqim pluhurin, mbushim kaq sasi EPOLOT HV - 300 më qëllim që pas
vendosjes së armaturës rrëshira të mbilundroj lehtësisht.

KONSUMI
Vulosje çarjesh : 1,1 kg/l vëllimi bosh.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Baza kimike Rrëshirë epoxy 2 komponentesh

Ngjyra (A+B) E Tejdukshme E Verdhë (A: E Tejduk-
shme B: E Verdhë)

Viskoziteti (A+B) 970 cP (Brookfield, 20 rpm, spindle 
No 3)

Pesha specifike (A+B) 1,10 Kg/lt

Koha e jetës në enë 60 minuta në 20 °C (koha ulet me 
shtimin e temperaturës)

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +40°C 

Termorezistenca Nga -20°C deri +100 °C

Rezistenca përfundimtare 7 ditë në 23°C 

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistencë sipas EN 196-1 në: 

• shtypje 37 Ν/mm2

 • përkulje 72 Ν/mm2 

Rezistencë sipas EN 1348 në: 

• shkëputje 4 Ν/mm2

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, vende të thata dhe në 
temperatura me të mëdha se +10oC, të paktën 12 muaj nga data e 
prodhimit.

Njësia matëse copë/kuti Ngjyra/specifikime të tjera

1 Kg 10 cp/kuti Gri

4kg 4 cp/kuti --
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10.2 PRODUKTE EPOKSIDE PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

EPO REPAIR ULTRA
Produkt 3 komponentësh me bazë epokside - çimento për riparime
strukturash betoni dhe ankorime strukturash metalike.

KARAKTERISTIKAT
Produkt 3 komponentësh me bazë epokside - çimento për riparime
strukturash betoni dhe ankorime strukturash metalike me rezistencë të 
lartë mekanike, nuk tkurret, për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm. 
Ofron punuemshmëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, 
goditjeve dhe lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve 
të posaçme, të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që 
përmban, si edhe të rezinës epokside nuk çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
EPO REPAIR ULTRA, I përshtatshëm për fiksime, ankorime (inkastrime)
strukturash metalike, vulosje vrimash, dhe në përgjithësi atje ku nevo-
jitet rezistencë e lartë.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e kalbura
dhe të laget mirë ose të astarohet me Epoxy PRIMER W 4000.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në sasinë e përzier paraprakisht të kompo-
nentit A dhe B epoksid dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta derisa
të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim.
Masa ngelet e punueshme për 60 minuta dhe zbatohet ose me mistri
për meremetime ose me derdhje për ankorime.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 
88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 

2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 50 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 38,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas ΕΝ 
196-1 në: 

• 48 orë 72,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 90,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 130,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtrese

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera
20 kg/thes
1  kg/kovë
4  kg/kovë

54 cp/paletë
12 cp/kuti

36 cp/paletë
1.5kg/m2/mm Gri 

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-3
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WALL GROUT FIX

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

WALL GROUT FIX
Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për riparime fugash mura-
ture

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike, nuk 
tkurret, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Ofrojnë punuem-
shmëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, goditjeve dhe 
lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve të posaçme, 
të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që përmban, nuk 
çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
WALL GROUT FIX, I përshtatshëm për riparime fugash murature, në
muratura të brëndshme dhe të jashtme, si edhe në muratura ku duam
të bëjmë përforcime të llaçit të murit.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur
në 5,5 L ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betonierë
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me
mistri për meremetime ose me makineri hedhëse në qoftë se sipër-
faqet kanë nevojë për  një material mbulues me rezistenca të larta me-
kanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 
88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 5 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas ΕΝ 
196-1 në: 

• 48 orë 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 40,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtrese

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifi-
kime të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5-2 Kg/m2/mm E Bardhë
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GP 70 FAST

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

GP 70 FAST
Pluhur specifik për meremetime me bazë çimentore që ngurtësohet
shpejt me rezistenca të larta.

KARAKTERISTIKAT
Pluhur specifik për meremetime me bazë çimentore që ngurtësohet
shpejt me rezistenca të larta. Ideal për punime që nevojiten shpejtësi
në ekzekutimin e tyre ose në dorëzimin e tyre. Nuk përmban kloride
as përbërje gërryerëse. Vetëm me shtimin e ujit, rezulton një masë e cila 
është e punueshme për 7 minuta kurse proçedura e ngurtësimit fillon 
pas 15 minutash. Rezistenca që zhvillohet në 1 orë është e barabartë me 
atë të një suvaje të thjeshtë pas 24 orësh. Ka rezistencë të madhe
në ngricë, lagështi dhe gërryerjen nga substancat kimike siç janë kripërat 
nitrike, sulfurike dhe kloridet. Paraqet adezivitet të lartë me nënsh-
tresën, punueshmëri shumë të mirë, tkurrje zero, dhe nuk çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
GP 70 FAST rekomandohet për stabilizime të sigurta dhe të shpejta në
rrjetë për suva në sipërfaqe të brëndshme dhe të jashtme, për tablo
elektrike dhe kuti shpërndarëse duke zëvëndësuar allçinë me rezistencë
krahasuese në shtypje 40 herë me shumë dhe pa rrezikun e prishjes nga
shiu ose lagështia. Eshtë i domosdoshëm për zbatime hidraulike në
puse. Eshtë i përshtatshëm për ankorim makinerish, vendosje kangjel-
lash metalike dhe shtyllash në mure prej betoni. Eshtë rezulëtativ për 
vulosje vrimash në mure prej betoni, në dysheme dhe tavane si edhe për 
vendosje profil këndor (mbrojtës këndesh).

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga materiale të kalbëzuara dhe të
jetë lagur mirë me qëllim që të kemi adezivitet të lartë.

2. Zbatimi
Hedhim GP 70 FAST në ujë të pastër, në raport 3 kg pluhur në 0,7 - 0,8 l
ujë, në bazë të zbatimit, duke e përzier mirë, derisa të krijohet një masë
homogjene. Cdo shtresë zbatohet në trashësi deri 3 cm.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentoz - Gri

Toksik / I ndezshëm 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,42 ± 0,05 kg/lt

Peshapesha specifike e 
pluhurit të njomë 2,00 ± 0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 0,7 mm

Sasia e ujë 0,7 lt ujë në 3 Kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C deri +30°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +200°C

Koha e jetës në enë 7 minuta

Tkurrja sipas ASTM C596 Zero

Rezistenca në lagështirën e 
vazhdushme E Shkëlqyer

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistencë 28 ditësh sipas 
ΕN 196-1 7,50 ± 1,00 N/mm²

Rezistencë në shtypje sipas 
ΕN 196-1, në: 

• 24 orë 8,90 ± 2,00 Ν/mm²

• 7 ditë 23,50 ± 1,00 Ν/mm²

• 28 ditë 35,00 ±

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtrese

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5 kg/qese 4 cp/kuti 1.5 kg/m2 për mm 
trashësi Gri
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FIBREN GP 70

FIBREN GP 70
Llaç riparues me bazë çimento, rezinash sintetike dhe adetivë special

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike, për
mbushje trashësie deri 60 mm/shtresë, nuk tkurret, për përdorim të
brendshëm dhe të jashtëm. Ofron punuemshmëri të lartë, ngjitshmëri,
rezistencë ndaj ngricës, goditjeve dhe lagështisë. Për arsye të lidhjeve
hidraulike, të polimerëve të posaçëm, të inertëve të përzgjedhura dhe
të fibrave sintetike që përmban, nuk çahet dhe nuk rrëshket në trashësi
të mëdha.

FUSHA E APLIKIMIT
FIBREN GP 70, meremeton të gjitha konstruksionet e parregullta në
trashësi deri 6 cm, me një shtresë, pa kallëpe dhe është i përshtatshëm
për të gjitha punimet e meremetimit të betonit, rregullim të cepave të
thyera në shkallë, ballkone, kolona, vrima, krijim ulluqesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur në
5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere derisa
të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim.
Masa ngelet e punueshme për 3 orë dhe zbatohet ose me mistri për
meremetime ose me makineri hedhëse në qoftë se sipërfaqet kanë 
nevojë për një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike / E ndezshme 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 3 orë

Trashësia maksimale e 
zbatimit 6 cm

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25 kg/thes 54 cp/paletë 1,5 kg/m2 për mm 
trashësi Gri 

5 kg/qese 4 cp/kuti -- --

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE
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FIXATIV A11

FIXATIV A11
Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për riparime strukturash
betoni, ankorime

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike, nuk
tkurret, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Ofron punuemsh-
mëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, goditjeve dhe
lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve të posaçme,
të inertëve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që përmban, nuk
çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
FIXATIV A11, i përshtatshëm për meremetime të shpejta të elementëve 
prej betoni, fiksime, ankorime (inkastrime), vulosje vrimash,
krijim ulluqesh dhe në përgjithësi atje ku nevojitett rezistencë e lartë
dhe shpejtësi punimesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur në
5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere derisa
të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim.
Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me mistri
për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet kaanë nevo-
jë për një material mbulues me rezistencë të lartë mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 10 minuta

6 cm

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5-2 Kg/m2/
mm Gri

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE
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FIXATIV B22

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

FIXATIV B22
Llaç më bazë çimento me tharje të shpejtë për ankorime strukturash
metalike

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike,
nuk tkurret, për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm. Ofron 
punueshmëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, goditjeve
dhe lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve të 
posaçëm, të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që
përmban, nuk çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
FIXATIV B22, I përshtatshëm për fiksime, ankorime (inkastrime)
strukturash metalike, vulosje vrimash, dhe në përgjithësi atje ku nevo-
jitet rezistencë e lartë dhe shpejtësi punimesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dha materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur
në 5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me
mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet
kanë nevojë për  një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 15 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5-2 Kg/m2/mm Gri
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FIXATIV C57

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE

FIXATIV C57
Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për ankorime strukturash
metalike

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike, nuk 
tkurret, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Ofron punuesh-
mëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, goditjeve dhe 
lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve të posaçëm, 
të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që përmban, nuk 
çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
FIXATIV C57, I përshtatshëm për fiksime, ankorime (inkastrime) struk-
turash metalike, vulosje vrimash, dhe në përgjithësi atje ku nevojitet
rezistencë e lartë dhe shpejtësi punimesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dha materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur
në 5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me
mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet
kanë nevojë për një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23o C dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 
88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 15 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5-2 Kg/m2/mm Gri
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FLOW GROUT FIBREN

FLOW GROUT FIBREN
Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për riparime

KARAKTERISTIKAT
Pluhur çimentoz për meremetime me rezistencë të lartë mekanike, nuk
tkurret, për përdorim të breëndshëm dhe të jashtëm. Ofron punuesh-
mëri të lartë, ngjitshmëri, rezistencë ndaj ngricës, goditjeve dhe
lagështisë. Për arsye të lidhjeve hidraulike, të polimerëve të posaçëm,
të inerteve të përzgjedhura dhe të fibrave sintetike që përmban, nuk
çahet.

FUSHA E APLIKIMIT
FLOW GROUT FIBREN, I përshtatshëm për riparime strukturash betoni
dhe shtresash niveluese, ne ambiente ku nevojitet rezistencë e lartë.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1. Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dha materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2. APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur
në 5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me
mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet
kanë nevojë për një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës 1.5 mm

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 15 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

25  kg/thes 54  cp/paletë 1,5-2 Kg/m2/mm Gri

10.3 PRODUKTE ME BAZË ÇIMENTO PËR PLASARITJE, MBJELLJE DHE LIDHJE
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ASPHALT REPAIR

ASPHALT REPAIR
Asfalt i ftohtë për riparimin e rrugëve.

KARAKTERISTIKAT
Produkt i gatshëm për t’u aplikuar, me bazë bitumi të ftohtë për
riparimin e gropave të vogla në rruge apo trotuare. Karakterizohet nga
fleksibilitet i lartë, nuk krijon plasaritje për shkak të koeficientit të
bymimit. Ka ngjitshmëri të larte dhe nuk dëmtohet nga gomat e maki-
nave. Produkti ka rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike edhe
në kohë. Ka punueshmëri të lehtë dhe pa kerkesa te caktuara per
parapërgatitje te Suportit. Gjithashtu sipërfaqja bëhet e shkelshme
menjëherë.

FUSHAT E PËRDORIMIT
I përshtatshëm për restaurimin e shpejtë  (gropat, çarje etj) në
asfalt ose trotuare. Ideale për riparime lokale në autostrada, rrugë, ura, 
parkingje si dhe në oborre, industri, shkolla,  spitale etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
Suporti i përdorimit ku do të aplikohet Asphalt Repair paraprakisht 
duhet të pastrohet nga pluhurat si dhe mbetjet e naftës, vajrave, ver-
niqeve, dylli dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, ver-
niqeve, dyllit apo materialeve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht 
ose në mënyrë manuale. Per gropa mbi 10 cm rekomandohet mbushja 
e gropave me inerte ngjeshje e mirë dhe më pas aplikimi i produktit. 
Aplikimi i produktit bëhet 1 - 2 cm mbi nivelin e gropës dhe më pas 
ngjishet me rrul.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23oC dhe 50% RH) 

Baza kimike Asfalt bitumi

Pesha specifike e masës 2,10±0,05 kg/lt

Ngjyra Zezë

Temperatura e aplikimit -40oC deri ne +60oC

KONSUMI 
20-22 Kg/m2 për cm trashësi

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në në ambalazh të mbyllur mire në mjedise të thata dhe me hije 
me lagështirë të ulët, të paktën për 18 muaj nga data e prodhimit.

 

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

300 ml 36 cp/paletë 250 ml/m2/mm E zezë

10.4 PRODUKTE PËR RIPARIMIN E ASFALTIT
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ELEKTRIKER GIPS

10.5 FIKSUES ME BAZË ÇIMENTO DHE GIPSI

Njësia matëse copë/kuti Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

2.5 kg/qese 8 cp/kuti 15 kg/m2 për cm 
trashësi E Bardhë

ELEKTRIKER GIPS
Ngjitës me bazë gipsi me ngrirje të shpejte për montimin e kutive dhe 
tubave elektikë.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE 
Ngjitës me bazë gipsi me ngrirje të shpejtë. 
Rezistent ndaj goditjeve elektrike. 
I aplikueshëm në të gjitha suportet me përmabatje minerale dhe të ab-
sorbueshëm. 

TË DHËNA TEKNIKE

Temperatura e aplikimit Nga +5oC deri në +30°C 

Raporti i përzierjes 2 Elektrikergips: 1 Ujë 

Punueshmëria 8 minuta në temperaturë +23oC 
(rritja e temperaturës e zvogëlon 
kohën e punueshmërisë) 

Koha e ngurtësimit Mbas 30 min 

Instalimi i kutive elektike Mbas 2 orësh 

Ngjyra Gri 

Rezistent në temperatura Nga -20oC deri në +80°C) 

Ruatja 12 muaj në vënd të thatë dhe në 
paketim origjinal 

Mbulimi Në varësi të aplikimit 
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WHITE CEMENT

10.5 FIKSUES ME BAZË ÇIMENTO DHE GIPSI

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

20  kg/thes 54  cp/paletë E Bardhë

ÇIMENTO E BARDHË
Çimento e bardhë me rezistenca fiziko mekanike të larta

PERSHKRIMI
Çimento e bardhë me rezistenca të larta fiziko mekanike e cila përdoret 
për prodhimin e betonit, llaçit, finiturave të ndryshme me ose pa pig-
ment. Substancë me aktivitet shumë të madh ndaj ujit për shkak të po-
rozitetit dhe granulometrisë  nën 90 mikron.

FUSHAT E APLIKIMIT
Çimento e bardhë mund të përdoret për prodhimin e të gjithë llojeve të 
betonit ku kërkohet ngjyra e bardhë ose ndonjë ngjyrë tjetër. Gjithashtu 
produkti mund të përdoret për prodhimin e llaçit tradicional, si edhe 
e finiturave. Për prodhim llaçi cilësor rekomandohet kjo recetë: 20kg 
çimento e bardhë me 150kg rërë e larë pa argjil 0-1.4 +35 litra ujë.

TË DHËNA TEKNIKE

Forma Pluhur

Ngjyra E bardhë

Sipërfaqja specifike 450 m2/Kg

Koha e ngurtësimit 240 minuta

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
998-1
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FAST CEMENT

FAST CEMENT
Çimento speciale me tharje të shpejtë.

KARAKTERISTIKAT
Fast Cement është një çimento me tharje të shpejtë, duke u forcuar
menjëherë kur bie ne kontakt me ujin.

FUSHA E APLIKIMIT
Fast Cement përdoret për riparime të shpejta, fiksimin, ankorimin,
stukimin e dëmtimeve të betonit apo suvave etj. Në përgjithësi kudo ku 
kërkohen rezistenca të larta mekanike dhe në faza të hershme.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e
kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromoleku-
lar BETON CONTACT para aplikimit.

2.APLIKIMI
Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur
në 5,5 l ujë dhe përziejmë me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere
derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo për-
dorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me
mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet
kanënevojë për një material mbulues me rezistenca të larta mekanike.

10.5 FIKSUES ME BAZË ÇIMENTO DHE GIPSI

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi
Ngjyra/specifikime 

të tjera

5  kg/qese 4 cp/kuti 18 kg/m2 / cm Gri

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (RETHANA MATJE 23OC DHE 50% RH) 

Forma - Ngjyra Pluhur çimentor-Gri

Toksike/e ndezshme 
(sipas ΕΝ 88/379) 

Jo

Pesha specifike e pluhurit të 
thatë 

1,47 ±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të 
njomë 2,00 ±0,05 kg/lt 

Kërkesa për ujë 5,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit Nga +5°C eri +35°C

Termorezistenca Nga -30°C deri +80°C

Koha e jetës në enë 5 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE 

Rezistenc në përkulje në 28 
ditë, sipas ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Rezistenca në shtypje sipas 
ΕΝ 196-1 në: 

• 48 orë 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 ditë 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 ditë 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

KONSUMI 
Rreth 18 kg/m2 /cm trashësi shtresë

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
998-1
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11. PRODUKTE SHOQËRUESE
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SILIKONE

11.2 SILIKON UNIVERSAL

11.3 SILIKON ANTIMYK

11.4 SILIKON NEUTRAL

11.5 SILIKON NEUTRAL ANTIMYK

11.1 SILIKON MBUSHËS

Silicone D-212
Silikon akrilik për përdorim të përgjithshëm, me aftësi ngjitëse dhe izoluese.

Silicone  D-1500
Silikon acetik me aftësi ngjitëse mbi materiale ndërtimi, i papërshkueshëm nga uji.

Silicone D-433
Ngjitës një komponentësh antimyk me bazë silikoni, për ambiente me shumë lagështi. 

Silicone D-601
Silikon neutral me aftësi ngjitëse  mbi materiale ndërtimi dhe metalike, rezistent ndaj ujit.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

310 ml 24 cp/kuti E Bardhë

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml
280 ml

12 cp/kuti
-

Trasparent
E Bardhë

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml
280 ml 12 cp/kuti Trasparent

E Bardhë

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti Trasparent

Silicone D-707 ULTRACOLOR
Silikon neutral antimyk me elasticitet 25% me teknologjinë BIOBLOCK për pllaka guri natyral.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti Trasparent

11.6 SILIKON AKRILIK

Silicone D-700 SILWOOD
Silikon akrilik në dispersion ujor për dru.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti Trasparent
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FERROSEAL
Silikon për izolimin dhe ngjitjen e metaleve.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti Gri

11.7 SILIKON PËR NGJITJEN E METALEVE

PRODUKTE SHOQËRUESE 

11.8 SILIKON ME BAZË BITUMI

BLACK SEAL Z-70
Silikon me bazë bitumi për mbylljen e bashkimeve.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti E Zezë

11.9 SILIKON ME BAZË ALKOKSI

FIRE SEAL F-S2
Silikon me bazë alkoksi, rezistentë ndaj temperaturave të larta.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

280 ml 12 cp/kuti Gri

11.10 NGJITËS DY KOMPONENTËSH

ANCHOR ADESIVE PS1
Ngjitës dy komponentësh anchor për fiksimin e upave.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

300 ml 12 cp/kuti Gri

11.11 SILIKON BAZË POLIURETANI

FLEX PU 40
Silikon një komponentësh me bazë poliuretani, për mbushjen e fugave të dilatimit.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

600 ml 12 cp/kuti Gri

11.11 SILIKON BAZË POLIURETANI

FLEX PU 40 PLUS
Silikon një komponentësh me bazë poliuretani, për mbushjen e fugave të cilat janë të ekspozuara ndaj kimikateve.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

600 ml 12 cp/kuti Gri
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COLORCEM OKËR
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

0.9 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti Okër

11.14 PIGMENTE PËR BETON DHE RIFINITURA

SHKUMË POLIURETANI D-22 PROFESIONAL
Shkumë izoluese poliuretani me aftësi shumë të mira për izolim akustik dhe termoizolim për përdorim profe-
sional. 

SHKUMË POLIURETANI  D-22
Shkumë izoluese poliuretani me aftësi shumë të mira per izolim akustik dhe termoizolim.

Njësia matëse Copë/paletë

750 ml 12 cp/kuti

Njësia matëse Copë/paletë

750 ml 12 cp/kuti

11.12 SHKUMA POLIURETANI

FOAM CLEANER
Material për pastrimin e veglave të punës dhe pistoletës së aplikimit të shkumave me bazë poliure-
tani.

DW CONEXION FOAM 033
Shkumë ngjitëse pa veti fryrëse me bazë poliuretani, që aplikohet me pistoletë, për 
ngjitjen e paneleve termoizoluese.

Njësia matëse Copë/paletë

500 ml 12 cp/kuti

Njësia matëse Copë/paletë

750 ml 12 cp/kuti

POLY FIBER 0.6 mm
Fibra mono-filament  polipropileni për përforcimin e rifiniturave dhe llaçrave.

POLY FIBER 1.2 mm
Fibra mono-filament  polipropileni për perforcimin e  llaçrave dhe betonit.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

600 gr/qese 8 cp/kuti 0.6 mm

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

600 gr/qese  8 cp/kuti 1.2 mm

11.13 FIBRA POLIPROPILENI

SILIKONE
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COLORCEM E VERDHË
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

COLORCEM E KUQE
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

COLORCEM KAFE
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

COLORCEM E ZEZË
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

COLORCEM BLU
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

2 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti E Verdhë

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

2 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti E Kuqe

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

1.5 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti Kafe

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

1.5 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti E Zezë

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

1 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti Blu

COLORCEM JESHILE
Ngjyrues për beton dhe rifinitura. Eshtë i përshtashëm për të ngjyrosur llaçin e tjegullave ose betonime me ngjyrë etj.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

1.3 kg/kanaçe plastike 8 cp/kuti Jeshile

PRODUKTE SHOQËRUESE 
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11.16 UPA
UPA METALIKE
Upa metalike për fiksimin e paneleve të polisterolit, leshit të xhamit ose të gurit me element të brendshëm fiksimi 
metalik dhe veshje plastike të jashtme.

Emërtimi Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

KI-100M Ø 10 me gozhdë çeliku
KI-120M Ø 12 me gozhdë çeliku
KI-140M Ø 14 me gozhdë çeliku
KI-160M Ø 16 me gozhdë çeliku

200 cp/kuti 48 cp/paletë

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

Emërtimi Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

KI-100 me gozhdë plastike
KI-120 me gozhdë plastike
KI-140 me gozhdë plastike
KI-160 me gozhdë plastike

200 cp/kuti 48 cp/paletë

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50 cp/kuti 40 cp/paletë 2.5 ml

UPA PLASTIKE
Upa plastike për fiksimin e paneleve të polisterolit, leshit të xhamit ose të gurit me element të brendshëm fiksimi 
metalik dhe veshje plastike të jashtme.

KENDORE DF-K 150 
Këndore për qoshet me rrjetë 145 gr 10X15X250 cm rezistente ndaj alkaleve.

11.17 KËNDORE, PIKORE

11.15 RRJETA

Rrjetë DF 90 5*5
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose për ato që aplikohet me sistem termoizolues.

Rrjetë DF 110 5*5
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose për ato që aplikohet me sistem termoizolues.

Rrjetë DF 125 5*5
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose për ato që aplikohet me sistem termoizolues.

Rrjetë DF 145 5*5
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose për ato që aplikohet me sistem termoizolues.

Rrjetë DF 160 5*5
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose për ato që aplikohet me sistem termoizolues.

Rrjetë DF 110 10*10
Rrjetë me fibra xhami për forcimin e fasadave që riparohen ose suvatime tavani me llaç.

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 90 gr

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 110 gr

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 125 gr

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 145 gr

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 160 gr

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50m/top 4 cp/kuti 110 gr

RRJETA, UPA, KËNDORE DHE PIKORE
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RRJETA, UPA, KËNDORE DHE PIKORE

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

50 cp/kuti 40 cp/paletë 2.5 ml

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

20 cp/kuti 40 cp/paletë 2.5 ml

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

20 cp/kuti 40 cp/paletë 2.5 ml

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

10 cp/kuti 40 cp/paletë 2.0 ml/53mm

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

10 cp/kuti 40 cp/paletë 2.0 ml/83mm

KENDORE F100
Këndore për qoshet me rrjetë 110 gr 10X10X250 cm.

PIKORE VLT DF-S  150
Pikore për ballkone me rrjetë 145 gr 10X15X250 cm rezistente ndaj alkaleve. 

PIKORE S100
Pikore për ballkone me rrjetë 110 gr 10X10X250 cm.

POL-START LOS 53 
A Profil startues për sistemin termoizolues me element PVC te përforcuar me rrjetë 145 gr rezistente ndaj alkaleve dhe profil zink 
. 0,5 length 2,0m.

POL-START LOS 83 
A Profil startues për sistemin termoizolues me element PVC të përforcuar me rrjetë 145 gr rezistente ndaj alkaleve dhe profil zink 
. 0,5 length 2,0m.

11.18 ELEMENTE ALUMINI PËR STARTIMIN E SISTEMIT TERMOIZOLUES

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

10 cp/kuti 40 cp/paletë 2.0 ml/103mm

Njësia matëse Copë/paletë Ngjyra/specifikime të tjera

10 cp/kuti 40 cp/paletë 2.0 ml

POL-START LOS 103
A Profil startues për sistemin termoizolues me element PVC të përforcuar me rrjetë 145 gr rezistente ndaj alkaleve dhe profil zink 
. 0,5 length 2,0m.

POL-START PVC
Element PVC i përforcuar me rrjetë 145 gr rezistente ndaj alkaleve për profilet POL-START LOS.

FUGA CLEAN
është një pastrues në trajtë të lëngshme i bazuar në acide, i cili përdoret për të pastruar mbetjet e betonit, llaçrave të ndryshëm 
si dhe e kripërave nga pllaka. Shërben për pastrimin e ambjenteve ku ruhet uji i pijshëm dhe ushqimi pasi nuk lë mbetje.

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi Ngjyra/specifikime të tjera

1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon

10 cp/kuti
4 cp/kuti

60 cp/paletë

-
-
-

Transparent
-
-

11.19 Pastrues pllakash
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