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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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