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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


