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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
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