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Historiku i kompanisë
Dekoll sh.p.k është një kompani e re e ndërtuar
së fundëmi, aktiviteti i së cilës konsiston në
prodhimin e materialeve të ndërtimit si: koll,
grafiato, fino, auto nivelant, suva mbushëse,
sistem hidroizolimi dhe termoizolimi.
Kjo është fabrika më moderne në Ballkan në saj
të teknologjisë së fundit italiane të prodhimit.
Dekoll sh.p.k është një investim i Brunes sh.p.k,
kompania distributore më e madhe dhe më
prestigjoze e pllakave dhe mobiljeve me 20 vjet
përvojë në tregun shqiptar, që zë mbi 30% të
tregut në sektorin e shpërndarjes së pllakave.
Ajo disponon një rrjet prej 8 dyqanesh të
vendosur në të gjithë Shqipërinë.
Dekoll sh.p.k me një kapacitet prodhimi 30 ton
në orë dhe një sipërfaqe prej 12 000 m², synon të
bëhet kompania udhëheqëse në prodhimin e
materialeve të parapërgatitura të ndërtimit në
tregun shqiptar, duke përmbushur nevojat e
klientëve dhe partnerëve me një gamë të gjërë
të produkteve cilësore. Gjithashtu Dekoll synon
zgjerimin në tregjet ndërkombëtare duke
eksportuar produktet Made in Albania me
standarte europiane.

Vlerat
Strategji
Seriozitet
Rrezistencë
Impakt
Qëndrueshmëri
Garanci
Cilësi
Përshtatshmëri
Teknologji
Besueshmëri
Siguri

Automatizim
Partneritet
Standart
Vizion
Koherencë
Eÿçencë
Bashkpunim
Stabilitet
Motivim
Përgjegjshmëri
Pergjegjësi sociale

Misioni
Të rrisim standartin e cilësisë në ndërtim duke
kombinuar teknologjinë inovative, cilësinë e produktit dhe seriozitetin. Në këtë mënyrë mund
të përmirësojmë stilin e jetesës duke garantuar
ndërtime të sigurta, komode dhe afatgjate.

Vizioni
Përkushtimi jonë në prodhimin e materialeve
të parapërgatitura të ndërtimit do të na
garantojë suksesin. Synimi ynë është që të
krijojmë një të ardhme të sigurt e të
qëndrueshme për brezat që do vijnë dhe të
bëhemi një kompani lider jo vetëm në tregun
Shqiptar por dhe në Ballkan.
Angazhimi ynë në cilësi, investimi në teknologji,
stafi i kualifikuar, laboratorë modern të
supervizuar nga profesionistë Italian, si dhe
prioriteti jonë krye-sor për të ofruar kontributin
tonë në hapsirat ku jetojmë dhe punojmë janë
ato që na diferencojnë.

Objektivat
•
Të ofrojmë produkte të një cilësie të lartë, të
testuara në laboratorët tanë sipas standarteve
europiane.
•
Të ndërtojmë mardhënie të besuara dhe
afatgjate me klientët tanë.
•
Të maksimizojmë vlerat duke ruajtur standartet e prodhimit dhe duke ofruar produktin më të
mirë me çmimin më të arsyeshëm sipas nevojave të
klientëve.
•
Implementimi i teknologjisë europiane për
rritjen e cilësisë së produkteve vendase.
•
Përmbushja e përgjegjësive sociale ndaj
punonjësve, konsumatorëve, furnitorëve, konkurrentëve, shoqërisë, mjedisit dhe shtetit.

Aplikimet e
Sistemeve

Aplikimet e sistemeve
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Shtresë e varfër
Shirit hidroizolues DEKOBAND
HIDROFIX II (shtresa e parë)
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HIDROFIX II (shtresa e dytë)
STRONGKOLL
Pllaka
ULTRAFUGA
DEKOSIL KITCHEN & BATHROOM
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Aplikimet e sistemeve
PISHINË

PISHINË
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Shtresë e varfër
Astar Akrilik
Shtresë niveluese
Shirit hidroizolues DEKOBAND
HIDROFIX II (shtresa e parë)
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Pllaka
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Katalogu i produkteve

15

Aplikimet e sistemeve
SHTRIM PLLAKASH

SHTRIM PLLAKASH
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Shtresë Betoni
Shtresë polietileni
Shtresë e varfër
VERTIKOLL
Pllaka Qeramike
ULTRAFUGA
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Aplikimet e sistemeve
PLLAKË MBI PLLAKË
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Pllaka e vjeter
Astar Akrilik
ADESIFLEX
Pllaka e re
DEFUGA
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Aplikimet e sistemeve
TARRACË

TARRACË
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HIDROFIX II (shtresa e dytë)
ALTAKOLL
Pllakë dekorative
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Aplikimet e sistemeve
PARKET

PARKET
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Shtresë Betoni
Astar Akrilik
DEKOFLOOR
Izolant (akustik)
Parket
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Aplikimet e sistemeve
SISTEMI I TERMOIZOLIMIT

SISTEMI I TERMOIZOLIMIT
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Bazamenti me tulla
BONDEX / STIROBOND
Polisteroli
ECOLINER / BONDEX (shtresa e parë)
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ECOLINER / BONDEX (shtresa e dytë)
ASTAR GRAFIATO
GRAFIATO
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Aplikimet e sistemeve
PLLAKA VERTIKALE

PLLAKA VERTIKALE
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Bazament betoni
Shtresë polietileni
Shtresë e varfër
INTRAKOLL
ECO+
Pllaka porcelani
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1. Ngjitës për pllaka

Ngjitës për pllaka
E-MIX

EN 12004

E-MIX C1E
Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

3-5 kg/m2
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PËRSHKRIM

FUSHA E
APLIKIMIT

24 Katalogu i produkteve

Ngjitës për pllaka me bazë çimento
me forcë ngjitëse normale (C1)
kohë punueshmërie të gjatë (E).
Karakterizohet nga një punueshmëri
shumë e mirë, rezistencë të mirë ndaj
lagështisë dhe fortësi të njëtrajtshme.
I klasifikuar si ngjitës C1 sipas
standartit EN 12004.

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
të qeramikës. Mund
të përdoret në dysheme me bazë
çimento në ambjente të brëndshme.
I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
me dimensione 5-30 cm. Konsumi
3-4.5 kg/m², sipas dimensioneve të
dhëmbëzimit të shpatullës dhe tipit
të bazamentit.

MËNYRA E PËRGATITJES SË
PËRZIERJES
Përzieni 6-6.5 litra ujë të pastër me
25 kg E-MIX, përzieni masën e krijuar
me një përzierës elektrik derisa
të formohet një masë homogjene
dhe pa kokrriza. Lëreni në qetësi
për 10 minuta dhe më pas
përziejeni
përsëri
përpara
përdorimit. Koha e punueshmërisë
së përzierjes është 2-3 orë.

Ngjitës për pllaka
E-MIX

PËRGATITJA E
SUPORTIT

TË DHËNAT
TEKNIKE

Të gjitha tipet e suporteve me
bazë çimento duhet të pastrohen
paraprakisht përpara se të aplikohet
produkti. Suporti mund të përmbajë
papastërti të tilla si pluhura, vajra
apo mbetje të ndryshme që ndikojnë
negativisht në fortësine e ngjitësit.
Pastrimi mund të bëhet në mënyrë
mekanike me fshesë, etj.

APLIKIMI
Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me
pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e
pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke
u siguruar që pllaka të mbulohet
në të gjithë siperfaqen me kollë.

Pamja:

Pluhur

Paketimi:

Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg

Ngjyra:

Gri, Bardhë

Konsumi:

3-5 kg/m2

Magazinimi:

Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri

Koha e magazinimit:

12 muaj nga data e prodhimit

Masa vëllimore:

1.6 gr/cm3

Reaksioni ndaj zjarrit:

Klasa A1

Ujë për përzierje:

6-6.5 litra ujë për 25 kg

pH i përzierjes:

13

Temperatura e aplikimit:

+5°C deri në +35°C

Koha e korigjimit:

30 min

Mbushja e fugave në mure:

Pas 8 deri 12 orësh

Mbushja e fugave në dysheme:

Pas 24 orësh

I shkelshëm:

Pas 24 orësh

Forca ngjitëse pas 28 ditësh:

≥ 0,5 N/mm²

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:

≥ 0,5 N/mm²

Forca ngjitëse pas reaksionit nga ngrohja:

≥ 0,5 N/mm²

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:

≥ 0,5 N/mm²

Forca ngjitëse pas 20 min:

≥ 0.5 N/mm²
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Ngjitës për pllaka
EN 12004

C1TE
Ngjyra

Paketimi

Konsumi
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(T) dhe kohë punueshmërie të gjatë
(E).

FUSHA E
APLIKIMIT

MENYRA E PËRGATITJES SË
PËRZIERJES
6-6.5
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Ngjitës për pllaka

PËRGATITJA E
SUPORTIT

TË DHËNAT
TEKNIKE

APLIKIMI

Pamja:
Paketimi:
Ngjyra:
Konsumi:
Magazinimi:
Koha e magazinimit:
Masa vëllimore:

1.65 gr/cm3

Reaksioni ndaj zjarrit:
Ujë për përzierjen:

6-6.5 litra ujë për 25kg

pH i përzierjes:
Temperatura e aplikimit:
Koha e korigjimit:
Mbushja e fugave në dysheme:
I shkelshëm:
Forca ngjitëse pas 28 ditësh (kushte normale):
Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:
Forca ngjitëse në nxehtësi:
Forca ngjitëse pas 20 minutash:
Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:
Rrëshkitshmëria:
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INTRAKOLL

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

3-5 kg/m2
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento
me forcë ngjitëse të përmirësuar.
Karakterizohet nga një punueshmëri
shumë e mirë. Ka rezistencë të
lartë ndaj lagështisë dhe fortësi të
njëtrajtshme. I klasifikuar si ngjitës
C2E sipas standartit EN 12004.

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
të qeramikës, gresit, gres-porcelanit,
etj. Përdoret për dysheme dhe mure
me bazë çimento, në ambiente
të jashme dhe të brëndshme. I
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
me dimensione 5-45 cm.
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Përzieni 6.5-7 litra ujë të pastër me
25 kg Intrakoll, përziejeni masën
e krijuar me një përzierës elektrik
derisa të formohet një masë
homogjene
edhe pa kokrriza.
Lëreni në qetësi për 10 minuta
dhe më pas përziejeni përsëri
përpara
përdorimit.
Koha
e
punueshmërisë së përzierjes është
2-3 orë.

INTRAKOLL

Të gjitha tipet e suporteve me
bazë çimento duhet të pastrohen
paraprakisht përpara se të aplikohet
produkti. Suporti mund të përmbajë
papastërti të tilla si pluhura, vajra
apo mbetje të ndryshme që ndikojnë
negativisht në aplikimin e ngjitësit.
Pastrimi mund të bëhet në
mënyrë
mekanike.
Përpara
aplikimit të produktit, sipërfaqja
e suportit duhet të spërkatet me
ujë në mënyrë që produkti të
krijojë një ngjitje sa më të
mirë dhe të ketë një kohë
punueshmërie sa më optimale.

Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën
e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një
mallë të përshtatshme në varësi të
llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja
e pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke u
siguruar që pllaka të mbulohet në të
gjithë siperfaqen me kollë. Konsumi
është 3-5 kg/m², sipas dimensioneve
të dhëmbëzimit të shpatullës dhe
tipit të bazamentit.

Pluhur
Thes letre 25 kg mbi paleta 1350kg
Bardhë, Gri
3-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.6 gr/cm3
Klasa A1
6.5-7 litra ujë për 25 kg
13
+5°C deri në +35°C
30 min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≤ 0.5 mm
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INTRAKOLL

MAXIKOLL C2T
Ngjyra

Paketimi

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

Konsumi
3-4.5 kg/m2
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento
(C ) , me forcë ngjitëse të përmirësuar
(2) , pa rrëshkitshmeri vertikale (T ). I
përbëre nga rërë mermeri me
granulometri të seleksionuar duke i
atribuar ngjitësit bardhësi të veçantë .
I klasifikuar si ngjitës C2T sipas
standartit EN 12004

Maxikoll rekomandohet për ngjitjen
e pllakave të qeramikës dhe gresit në
ambjente të brëndshme dhe te
jashtme.
I
përshtatshëm
për
përdorim
në
suporte
të
qendrueshme me bazë çimento si
beton , çimento , suva .
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Përzieni 6 litra ujë të pastër me 25 kg
produkt, përzjeni masën e krijuar me
një përzierës elektrik derisa të
formohet një masë homogjene edhe
pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10
minuta dhe me pas përziheni përsëri
përpara
përdorimit.
Koha
e
punueshmërisë së përzierjes është
2-3 orë.

INTRAKOLL

Të gjitha tipet e suporteve me bazë
çimento
duhet
të
pastrohen
paraprakisht përpara se të aplikohet
produkti. Suporti mund të përmbajë
papastërti të tilla si pluhura, vajra apo
mbetje të ndryshme që ndikojnë
negativisht në fortësine e ngjitësit.
Pastrimi mund të bëhet në mënyrë
mekanike me fshesë, etj.

Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e
dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave
bëhet duke ushtruar një presion të
vogël mbi pllakë duke u siguruar që
pllaka të mbulohet në të gjithë
siperfaqjen
me
kollëFillimisht
produkti rekomandohet të shtrohet
me pjesën e drejtë të mallës për të
pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e
dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave
bëhet duke ushtruar një presion të
vogël mbi pllakë duke u siguruar që
pllaka të mbulohet në të gjithë
siperfaqjen me kollë.

Pluhur
Thes letre 25 kg mbi paleta 1350kg
Bardhë, Gri
3-4.5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.7 gr/cm3
Klasa A1
6 litra ujë për 25 kg
13
+5°C deri në +35°C
30 min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≤ 0.5 mm
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Ngjyra

Paketimi

Konsumi
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qeramikës,

,

. (5-80) cm
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ECO+

Pluhur
Thes letre 25 kg mbi paleta 1350 kg
Bardhë, Gri
3-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.6 gr/cm3
Klasa A1
6.5-7 litra ujë për 25 kg
13
+5°C deri në +35°C
35 min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≤ 0.5 mm
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C2TE
Ngjyra

Paketimi

Konsumi për
formate të
vogla
2

Konsumi për
formate të
mëdha
2
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento
(C), i përbërë nga rërë e cilësisë së
lartë, rezina sintetike dhe aditivë
specifik me forcë ngjitëse të
përmirësuar
(2),
rezistent
ndaj
rrëshkitjes (T) dhe kohë korigjimi
shumë të gjatë (E).
Karakterizohet nga një punueshmëri
e shkëlqyer, dhe
fortësi
të
njëtrajtshme.
I klasifikuar
si
ngjitës C2TE sipas standartit EN
12004.

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
të
qeramikës,
gres-porcelanit,
klinkerit, mermerit, pllakave të gurit,
mozaikëve dhe pllakave me absorbim
të ulët, në banjo, ballkone, për
dysheme dhe mure në ambjente të
jashtme dhe të brendshme. I
rekomandueshëm për fasada, tarraca
dhe për ambjente me ngrohje
qëndrore. I përshtatshëm për ngjitjen
e pllakave me dimensione 5-100 cm.
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FLEXKOLL

Përzieni 6.5 -7 litra ujë të pastër me
25 kg FLEXKOLL. Përzieni masën e
krijuar me një përzierës elektrik deri
sa të formohet një masë homogjene
edhe pa kokrriza. Lëreni në qetësi për
10 minuta dhe më pas përziejeni
përsëri përpara përdorimit. Koha e
punueshmërisë së përzierjes është
2-4
orë
në
kushte
normale
temperaturash (20°C).

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të paktën 28
ditë,
bazamentet
me
suva
tradicionale duhet të thahen për të
paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha
ose çarjet e mëdha duhet të
rregullohen paraprakisht. Të gjitha
tipet e suporteve duhet të pastrohen
paraprakisht
para
aplikimit
të
produktit në mënyrë mekanike.
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Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e
dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një
mallë të përshtatshme në varësi të
llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja
e pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke u
siguruar që pllaka të mbulohet në të
gjithë siperfaqen me kollë. Koha e
hapjes së produktit në kushte
atmosferike normale është 35 minuta
për temperatura 23°C. Kushtet
atmosferike mund të ndikojnë në
kohën e tharjes së produktit. Duhet
pasur kujdes që kolla mos të formojë
sipërfaqe filmi. Në të kundërt, është e
nevojshme që të kalohet dhe një herë
malla mbi kollë. Nuk këshillohet që
pllakat të vendosen me fuga të
puthitura. Pllakat vendosen në
mënyrë të tillë që të jenë të
përshtatshme me dimensionet e tyre.
Në siperfaqet e bashkimit me muret
vertikale duhet lënë një distancë prej
5 mm.

2-3 kg/m2
4-5 kg/m2

6.5-7 litra ujë për 25 kg
13

Forca ngjitëse pas 28 ditësh:

≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:
Forca ngjitëse në nxehtësi:

≥ 1 N/mm²
≥ 1N/mm²

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:

≥ 1 N/mm²

Forca ngjitëse pas 30 minutash:

≥ 0.5 N/mm²

Rrëshkitshmëria:

≤ 0.5 mm

Reaksioni ndaj zjarrit:

Klasa A1
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R

Konsumi për
formate të
vogla

Konsumi për
formate të
mëdha

ALTAKOLL

Përzieni 7-8 litra ujë të pastër me 25
kg ALTAKOLL dhe më pas masën
e
krijuar
përziejeni
me
një
përzierës
elektrik deri sa të
formohet një masë homogjene dhe
pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10
minuta dhe më pas përziejeni
përsëri përpara përdorimit. Koha e
punueshmërisë së përzierjes është
2-3
orë
në
kushte
normale
temperaturash (20°C).

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të paktën 28
ditë, bazamentet me suva tradicionale
duhet të thahen për të paktën 14 ditë.
Disnivelet e mëdha ose çarjet e
mëdha duhet
të
rregullohen
paraprakisht. Të gjitha tipet e
suporteve duhet të pastrohen
paraprakisht para aplikimit të
produktit në mënyrë mekanike.

Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me
pjesën e dhëmbëzuar. Aplikimi
bëhet
me
një
mallë
të
përshtatshme në varësi të llojit të
pllakës që shtrohet. Vendosja e
pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke
u siguruar që pllaka të mbulohet
në të gjithë sipërfaqen me kollë.
Koha e hapjes së produktit në
kushte atmosferike normale është
35 minuta për temperatura 23°
C.
Kushtet
atmosferike mund
të ndikojnë në kohën e tharjes
së produktit. Duhet pasur kujdes
që kolla nuk duhet të formojë
sipërfaqe filmi. Në të kundërt
atëherë është e nevojshme që të
kalohet dhe një herë malla mbi
kollë. Nuk këshillohet që pllakat të
vendosen me fuga të puthitura.
Pllakat vendosen në mënyrë të
tillë që të jenë të përshtatshme
me dimensionet e tyre.
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ALTAKOLL

Pluhur
Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Bardhë, Gri
2-3 kg/m2
4-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
7-8 litra ujë për 25 kg
13
+5°C deri në +35°C
35 min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≤ 0.5 mm

Reaksioni ndaj zjarrit
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Klasa A1

STRONGKOLL

Ngjyra

Paketimi

Konsumi për
formate të
vogla

Konsumi për
formate të
mëdha

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

2-3 kg/m2

4-5 kg/m2
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento
(C) shumë cilësor dhe shumë elastik
(S1), i përbërë nga rërë karbonati dhe
mermeri të cilësisë së lartë, rezina
sintetike
dhe
aditivë
specifikë,
me forcë ngjitëse të përmirësuar
(2), rezistent ndaj rrëshkitjes (T) dhe
kohë punueshmërie të gjatë (E).
Karakterizohet nga një punueshmëri
e shkëlqyer, rezistencë të lartë ndaj
lagështisë dhe fortësi të njëtrajtshme.
I klasifikuar si ngjitës C2TES1 sipas
standartit EN 12004.

valëzuara (kjo si rezultat i elasticitetit
dhe deformueshmërisë së lartë). I
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave
me dimensione 5-300 cm.

I përshtatshëm për ngjitjen e
pllakave të qeramikës në suporte
me bazë çimento, gres-porcelanit,
klinkerit, mermerit, pllakave të gurit,
mozaikëve, pllakave me absorbim të
ulët, pllakave me spesor të lartë, për
dysheme dhe mure, në ambjente të
jashtme dhe të brendshme si dhe mbi
shtresa hidroizoluese (p.sh Hidrofix
II). I rekomandueshëm për fasada
të larta, tarraca, për ambjente me
ngrohje qëndrore, për ambjente që
janë pjesë e vibrimeve, shtypjeve të
vazhdueshme, ideal për pishina, për
ambjente industriale, për suporte të
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STRONGKOLL

Përzieni 7-8 litra ujë të pastër me 25
kg STRONGKOLL, masën e krijuar
përziejeni me një përzierës elektrik
deri sa të formohet një masë
homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni
në qetësi për 10 minuta dhe më
pas përziejeni përsëri përpara
përdorimit. Koha e punueshmërisë
së përzierjes është 2-3 orë në kushte
normale temperaturash (20°C).

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të pakten 28
ditë, bazamentet me suva tradicionale
duhet të thahen për të paktën 14 ditë.
Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha
duhen të rregullohen paraprakisht.
Të gjitha tipet e suporteve duhet të
pastrohen paraprakisht para aplikimit
të
produktit
në
mënyrë
mekanike. Përpara
aplikimit
të
produktit
siperfaqja e suportit
duhet të laget në mënyrë që
produkti të krijojë një ngjitje sa më
të mirë me të.
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Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën
e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një
mallë të përshtatshme në varësi të
llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja
e pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke u
siguruar që pllaka të mbulohet në
të gjithë siperfaqen me kollë. Koha
e hapjes së produktit në kushte
atmosferike normale është 35 minuta
për temperatura 23°C. Kushtet
atmosferike mund të ndikojnë në
kohën e tharjes së produktit. Duhet
pasur kujdes që kolla nuk duhet
të formojë sipërfaqje filmi. Në të
kundërt atëherë është e nevojshme
që të kalohet dhe një herë malla
mbi kollë. Nuk këshillohet që pllakat
të vendosen me fuga të puthitura.
Pllakat vendosen në mënyre të tillë
që të jenë të përshtatshme me
dimensionet e tyre.

Reaksioni ndaj zjarrit:

Klasa E

≥ 2 N/mm²
≥ 1.5 N/mm²
≥ 2 N/mm²
≥ 1.5 N/mm²

Deformueshmëria:

2.5 mm
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MAXI C2TES2
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performancë të lartë, me kohë të
gjatë hapje, pa rrëshkitje vertikale
dhe i deformueshëm. I përshtatshëm
për ngjitjen e pllakave të mermerit,
porcelanit, pllakave të gurit, pllakave
me spesor të lartë, klinkerit,
terrakotës,
të
formateve
të
ndryshme. Për dysheme dhe mure,
në ambjente të jashtme dhe të
brendshme. I rekomandueshëm për
fasada, tarraca, pishina për ambjente
me ngrohje qëndrore si dhe për
ambjente industriale.
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FUSHA E
APLIKIMIT
I përshtatshëm për ngjitjen e
pllakave te mermerit, pllakave të
gurit, tullave të xhamit ,pllakave me
spesor të lartë, klinkerit dhe
terrakotës .Për dysheme dhe mure,
në ambjente të jashtme dhe të
brendshme. I rekomandueshëm për
fasada, tarraca, për ambjente me
ngrohje qëndrore, për ambjente që
janë pjesë e vibrimeve, shtypjeve të
vazhdueshme, gjithashtu për ngjitjen
e pllakës mbi pllakë (në këtë rast
duhet që pllakat të jënë të
qëndrueshme dhe të palëvizshme),
për ambjente industriale, për
suporte të valëzuara dhe të
paqëndrueshme (kjo si rezultat i
elasticitetit të lartë). Gjithashtu i
përshtatshëm mbi bazamente me
trafik të lartë, kartongips, si dhe mbi
hidroizolues të tipit Hidrofix 11 .

MËNYRA E
PËRGATITJES SË
PËRZIERJES

PËRGATITJA E
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:

≥ 2.54 N/mm²
≥ 2.6 N/mm²
≥ 1.4 N/mm²
≥ 1.4 N/mm²
Rrëshkitshmëria:

46 Katalogu

Reaksioni ndaj zjarrit:

≤ 0.5 mm
Klasa E

Deformueshmëria :
Rezistent ndaj:

Alkaleve,Kriperave dhe Vajrave

S2

Ngjyra

Paketimi

Konsumi për
formate të
vogla

Konsumi për
formate të
mëdha
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Speci

e

(5-200) cm
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ADESIFLEX

Përzieni 7-7.5 litra ujë të pastër me 25
kg ADESIFLEX, dhe më pas
përziejeni masën e krijuar me një
përzierës
elektrik deri sa të
formohet një masë homogjene dhe
pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10
minuta dhe më pas përziejeni
përsëri përpara përdorimit. Koha e
punueshmërisë së përzierjes është
2-3
orë
në
kushte
normale
temperaturash (23°C).

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të pakten 28
ditë, bazamentet me suva tradicionale
duhet të thahen për të paktën 14 ditë.
Disnivelet e mëdha ose çarjet e
mëdha duhet
të
rregullohen
paraprakisht. Të gjitha tipet e
suporteve duhet të pastrohen
paraprakisht para aplikimit të
produktit në mënyrë mekanike.
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Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën
e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një
mallë të përshtatshme në varësi të
llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja
e pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke u
siguruar që pllaka të mbulohet në
të gjithë siperfaqjen me kollë. Koha
e hapjes së produktit në kushte
atmosferike normale është 35 minuta
për temperatura 23°C. Kushtet
atmosferike mund të ndikojnë në
kohën e tharjes së produktit. Duhet
pasur kujdes që kolla nuk duhet
të formojë siperfaqe filmi. Në të
kundërt atëherë është e nevojshme
që të kalohet dhe një herë malla
mbi kollë. Nuk këshillohet që pllakat
të vendosen me fuga të puthitura.
Pllakat vendosen në mënyre të tillë
që të jenë të përshtatshme me
dimensionet e tyre.

ADESIFLEX

Pluhur
Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Bardhë
2-3 kg/m2
4-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.8 gr/cm3
7-7.5 litra ujë për 25 kg
> 12
+5°C deri në +35°C
35-40 min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
≥ 2 N/mm²
≥ 1.5 N/mm²
≥ 2.3 N/mm²
≥ 1.5 N/mm²
Deformueshmeria:
Reaksioni ndaj zjarrit:

≤ 0.5 mm
S1
Klasa E

Katalogu i produkteve 49

S-FLEX

S-FLEX
Ngjyra

Paketimi

Konsumi
3.5-5 kg/m2

Bardhë
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento
(C ) , me forcë ngjitese te permiresuar
(2) , pa rreshkitshmeri vertikale (T ) ,
kohe e gjate punueshmerie (E ) dhe
me
fleksibilitet
(S1).
I klasifikuar si ngjitës C2TES1 sipas
standartit EN 12004.

MËNYRA E PËRGATITJES SË
PËRZIERJES
Përzieni 6.5 - 7 litra ujë të pastër me
25 kg produkt, përzjeni masën e
krijuar me një përzierës elektrik derisa
të formohet një masë homogjene
edhe pa kokërriza. Lëreni në qetësi
për 10 minuta dhe me pas përziheni
përsëri përpara përdorimit. Koha e
punueshmërisë së përzierjes është 2-3
orë.

Specifikime: S-Flex I përshtatshëm për ngjitjen e
pllakave te
qeramikes ,gresit
,porcelanit ,mermerit, pllakave të
gurit, mozaikëve , tullave te xhamit. I
rekomandueshëm për fasada, tarraca,
për ambjente me ngrohje qëndrore,
për ambjente me siperfaqe te
veshtira.I pershtatshem per perdorim
ne suporte me baze cimento si beton ,
cimento , suva ,veshje hidroizoluese
etj.
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S-FLEX

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të pakten 28
ditë,
bazamentet
me
suva
tradicionale duhet të thahen për të
paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha
ose çarjet e mëdha duhen të
rregullohen paraprakisht. Të gjitha
tipet e suporteve duhet të pastrohen
paraprakisht para aplikimit të
produktit në mënyrë mekanike.
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Fillimisht produkti rekomandohet të
shtrohet me pjesën e drejtë të mallës
për të pasur një shpërndarje sa më të
njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e
dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një
mallë të përshtatshme në varësi të
llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja
e pllakave bëhet duke ushtruar një
presion të vogël mbi pllakë duke u
siguruar që pllaka të mbulohet në të
gjithë siperfaqjen me kollë. Koha e
hapjes së produktit në kushte
atmosferike normale është 35 minuta
për temperatura 23°C. Kushtet
atmosferike mund të ndikojnë në
kohën e tharjes së produktit. Duhet
pasur kujdes që kolla nuk duhet të
formojë siperfaqje filmi. Në të
kundërt atëherë është e nevojshme
që të kalohet dhe një herë malla mbi
kollë. Nuk këshillohet që pllakat të
vendosen me fuga të puthitura.
Pllakat vendosen në mënyre të tillë
që të jenë të përshtatshme me
dimensionet e tyre

S-FLEX

Pluhur
Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Bardhë
3.5-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.7 gr/cm
Reaksioni ndaj zjarrit:

Klasa E
6.5-7 litra ujë për 25 kg
1.7 gr/cm
+5°C deri në +35°C
35min
Pas 8 deri 12 orësh
Pas 24 orësh
Pas 24 orësh
> 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²

Forca ngjitëse pas 30 minutash

≥ 1 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≤ 0.5 mm

Deformueshmëria:

S1

Katalogu i produkteve 52

NGJYRAT E BOJAKUT

2.

(2-15mm)

Ngjyra

Paketimi

26

i

26
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DEFUGA

Përzieni 1.2-1.6 litër ujë me një qese
5 kg produkt pluhur në një enë
të pastër me një përzierës elektrik
derisa të
arrini
një
masë
homogjene
dhe
pa
kokrriza.
Duhet
marrë
parasysh
që
materiali i përzjerë për stukimin e
fugave në dysheme bëhet më i
ujshëm se sa për fugat në mure.

Aplikoni produktin në fuga me një
shpatull gome ose me makinerinë
shpatulluese. Pas 20 min kur produkti
të jetë bërë i qëndrueshëm bëhet
pastrimi i pjesës së mbetur me një
sfungjer në mënyrë transversale me
drejtimin e fugave.

Konsumi në varësi të gjerësisë së fugave
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DEFUGA

Pluhur
Ambalazh plastik 2 kg në kuti nga 16 kg
mbi paletë prej 576 kg (36 kuti) dhe 5 kg
në kuti nga 20 kg mbi paletë prej 720 kg
(36 kuti)
I disponueshëm në 26 ngjyra
1.2-1.6 litra ujë për 5 kg
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
13
24 orë
4-8 orë
2 orë
Pas 20 minutash
Pas 24 orësh
1.4 gr/cm3
+5°C deri në +35°C
15 N/mm2
15 N/mm2
15 N/mm2
≥ 2.7 N/mm2

Katalogu i produkteve 57

(2-15mm)

Ngjyra

Paketimi
dhe Kovë
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ULTRAFUGA

Fugat që do të stukohen duhet të
jenë të pastra, pa ngjitës pllakash
ose llaç në të gjithë trashësinë.
Nuk rekomandohet aplikimi mbi
bazamente të lagura.
Përzieni 1.2-1.6 litër ujë me një qese
5 kg produkt pluhur në një enë
të pastër me një përzierës elektrik
derisa të
arrini
një
masë
homogjene
dhe
pa
kokrriza.
Duhet
marrë
parasysh
që
materiali i përzierë për stukimin e
fugave në dysheme bëhet më i
ujshëm se sa për fugat në mure.

Aplikoni produktin në fuga me një
shpatull gome ose me makinerinë
shpatulluese. Pas 20 min kur produkti
të jetë bërë i qëndrueshëm bëhet
pastrimi i pjesës së mbetur me një
sfungjer në mënyrë transversale me
drejtimin e fugave.

Konsumi në varësi të gjerësisë së fugave
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ULTRAFUGA

Pluhur
Ambalazh plastik 2 kg në kuti nga 16 kg
mbi paletë prej 576 kg (36 kuti) dhe 5 kg
në kuti nga 20 kg mbi paletë prej 720 kg
(36 kuti). Kovë: 2 dhe 5 kg.
I disponueshëm në 26 ngjyra
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
13
24 orë
4-8 orë
2 orë
Pas 20 minutash
Pas 24 orësh
1.5 gr/cm3
Acideve
1.2-1.6 litra ujë për 5 kg
+5°C deri në +35°C
≤ 1000 mm3
≥ 30 N/mm2
15 N/mm2
≥ 3,5 N/mm2
≤2g
≤5g
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FUGA 2+

FUGA 2+
(0-8mm)

Ngjyra

Paketimi
dhe Kovë
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Mbushes per fuga dy komponentesh,
me rezistence te permiresuar.
Komponenti A (2 Kg) perbehet nga
material pluhur me baze cimento,
rërë mermeri me granulometri të
seleksionur, rezina sintetike dhe
agjentë hidrofobikë.
Komponeti B (200 g ) perbehet nga
rezina akrilike cka jep produktit final
fleksibilet me te larte ,rezistence te
permiresuar dhe mbrojtje maksimale
ndaj
agjenteve
gerryes
dhe
detergjenteve .
I përshtatshëm për mbushjen e
fugave nga 0-8 mm. I klasifikuar si
produkt CG2WA në bazë të
standartit EN 13888. Karakterizohet
nga një punueshmëri dhe pastrim
shume i lehte , ngjitje shumë e mirë,

I përshtatshëm për mbushjen e
fugave nga 0-8 mm.
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FUGA 2+

Fugat që do të stukohen duhet të
jenë të pastra, pa ngjitës pllakash
ose llaç në të gjithë trashësinë.
Nuk rekomandohet aplikimi mbi
bazamente të lagura.

Fillimisht perzieni komponentin B
(200 g) me 400- 500 ml uje, kesaj perzierje i shtojme permbajtjen e komponentit A (2 kg ). Perzierja behet me
një përzjerës elektrik derisa të arrini
një masë homogjene dhe pa kokrriza

Aplikoni produktin në fuga me një
shpatull gome ose me makinerinë
shpatulluese. Pas 20 min kur produkti
të jetë bërë i qëndrueshëm bëhet
pastrimi i pjesës së mbetur me një
sfungjer në mënyrë transversale me
drejtimin e fugave.

Konsumi në varësi të gjerësisë së fugave
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FUGA 2+

Komponeti A ( pluhur)
Komponenti B ( lëng)

Paketimi:
Magazinimi:

Qese 2kg dhe Bidon 200 g të
ambalazhuara në kovë prej 2 kg.

Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri.
12 muaj nga data e prodhimit
12
24 orë
8-12 orë
1 orë
Pas 20 minutash
Pas 24 orësh
1.5 gr/cm3
Acideve, Bazave dhe Kripërave
+5°C deri në +35°C
≤ 1000 mm3
2

≥ 15 N/mm

≥ 15 N/mm2
≥ 2 N/mm2
Rezistenca termike:

-30°C deri në 80°C
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3. Hidroizolues

EME

NT
H

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

EN 1504-2
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

speci
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7-8

2

2

2
2
2
2

2
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Konponenti

Ngjyra

Paketimi
,12 kg
, 4 kg

EN 1504-2
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

,
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Konsumi

elektrik

/12

/4

e

2

6-24 orë

Forca ngjitëse në beton (28ditë) :

≥ 0.6 N/mm2

Ngjitja pas kalimit në nxehtësi :

≥ 0.8 N/mm2
2
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HIDROFIX FOUNDATION

Konponenti

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

A

Gri

Thes 22 kg

B

Bardhë

Bidon 10 kg

1.65 (kg/m2)/mm
trashësi

EN 1504-2
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Hidroizolues
bikomponent
me
eksibilitet të lartë me bazë çimento,
me inerte të seleksionuar dhe
aditivë specialë. Për hidroizolimin e
strukturave të betonit ose mureve që
i nënshtrohen presioneve hidrostatike
pozitive ose negative. I përshtatshëm
për muret e themelit, parkingje,
bodrume, vaska, pishina dhe kanale.
Për ambjente të jashtme dhe të
brendshme.
I
papërshkueshëm
nga uji. Rezistent ndaj kripërave të
detit, klorureve, sulfateve, etj.

Mbrojtje fleksibël dhe hidroizoluese
për banjo, dushe, ballkone, bodrume,
tarraca, vaska dhe parkingje. Mbrojtës
i sipërfaqeve të betonit. Duke përzierë
dy komponentët, fitohet një përzierje
me veti të lartë elastike dhe i jep
produktit veti shumë të mira në ngjitje
mbi të gjitha tipet e bazamenteve,
pas rregullimit paraprak të suportit
(nivelimit).
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Suportet me bazë çimento duhet
të jenë të qëndrueshëm, rezistent
dhe të rregullt, pa vajra, jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të paktën 28
ditë, bazamentet me suva tradicionale
duhet të thahen për të paktën 14 ditë.
Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha
duhet të rregullohen paraprakisht.
Të gjitha tipet e suporteve duhet të
pastrohen paraprakisht para aplikimit
të produktit në mënyre mekanike.

elektrik

2

e

2

2
2
2
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Ngjyra

Paketimi

EN 1504-2
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

të
vertikale

pa

patur

pastër me
dorë ose me mistri derisa të arrini
një masë homogjene dhe pa
tharjen e shpejtë rreth
produktin në sasira të vogla.

mekanike brenda një kohe shumë
ndaj ujit.
prani të presionit të lartë.

Ndalimi i rrjedhave të ujit në
bodrume dhe në të gjitha
strukturat nëntokësore.
në
në
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AQUABLOCK

Suportet me bazë çimento duhet
të jenë të qëndrueshëm, rezistent
dhe të rregullt, pa vajra dhe jo të
pista dhe pa mbetje bojrash. Të
gjitha tipet e suporteve duhet të
pastrohen paraprakisht para aplikimit
të produktit në mënyrë mekanike me
fshesë.

Jepini produktit me duar formën e
një tape. Prisni disa sekonda derisa
produkti të llojë të thahet dhe
vendoseni mbi të çarat, mbajeni të
presuar për rreth 1-2 minuta. Hiqni
materialin e tepërt me një fresibël
ose një letër zmerile. Për aplikime për
fuga
të
mëdha,
përzjeni
produktin me rërë të ashpër (deri në
1.5 mm) në rapotin 1:3 ose 1:4.

Pluhur
Ambalazh plastik 2 kg
Gri
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.3 gr/cm3
1-2 minuta në temperaturë optimal (20°C)
30% e masës së AQUABLOCK
12
+5°C deri në +35°C
≥ 10 N/mm2
> 30 N/mm2
> 6 N/mm2
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Ngjyra

Paketimi

Komponenti A:

Gri

Thes 24 kg

Komponenti B:

Bardhë

Bidon 8 kg

EN 1504-2
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

ë
si
kenë

paktën

28

ditë
ë

pastrohen
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paraprakisht

para
ë
shiriti
në të

Hidroizolues
DEKOLASTIK

Konsumi:

Masa vëllimore:
pH i përzierjes:
Granulometria:
Trashësia për shtresë:
Temperatura e aplikimit:
Koha midis dy duarve:
Shkelshmëria:
Aplikimi i pllakave sipër:
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4. Sistemi i termoizolimit

BONDEX

Ngjyra

Paketimi

Konsumi si
ngjitës

Konsumi si
rrafshues

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

3-5 kg/m2

2-3 kg/m2

EN 998-1

GP W2
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Llaç ngjitës dhe rrafshues për pllaka
izolimi termik, EPS, XPS dhe lesh guri,
për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon
aftësi shumë të mira në punim dhe
rezistencë të lartë kundër legështirës.
Trashësia maksimale e shtresës
niveluese është deri në 5 mm.
Përdoret për ngjitjen dhe rrafshimin e
të gjitha tipeve të pllakave të izolimit
termik, për veshje fasadash dhe
xokolaturash, për ngjitje panelesh
mbi mure tulle (të kuqe), tulla termike,
mure të përziera apo mure guri,
betone, mbi suva të reja dhe të vjetra.
Gjithashtu përdoret për realizimin e
sistemeve të izolimit termik (kapot). I
përshtatshëm dhe për përforcimin e
bazamenteve minerale për veshje të
mëvonshme dekorative.
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Bazamenti duhet të jetë i pastër
pa pluhur, vajra apo mbetje të cilat
bëhen pengesë në lidhjen midis
shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet
në mënyrë mekanike ose manuale.
Koha e punueshmërisë së përzierjes
është 2-3 orë, në kushte normale
temperaturash (20°C).

Per ngjitje :
Përzieni me një përzierës elektrik
6-6.5 litra ujë me Bondex në një enë
të pastër,deri sa të arrihet një masë
homogjene dhe pa kokrriza.
Aplikoni produktin me mallë mbi
pllakën izoluese në një trashësi prej
30 mm duke zene rreth 45% te pllakes
me ngjites me metoden me topa dhe
shirita . Përpara nivelimit të
sipërfaqes me kollë vendosni kunjat
fiksuese në varësi të pllakës së
vendosur 5-6 kunja/m2

Për rrafshim :
Aplikoni produktin me mallë mbi
pllakën izoluese në një trashësi prej 3
mm. Ashtu në gjëndje të freskët
aplikoni rrjetën përforcuese
në
mënyrë që të zhytet në ngjitës. Në
kënde apo në vëndet e bashkimit në
dyer apo dritare është e nevojshme
që të aplikohet dy herë rrjeta
përforcuese. Temperaturat optimale
të punimit janë nga 50 C deri në 350
C. Për veshjet e mëvonshme është e
rëndësishme që bazamenti të ketë
arritur maturimin në tharje rreth 5-7
ditë
kjo
varet
nga
kushtet
atmosferike.

6-6.5 litra ujë për 25kg

0.8 N /mm2
0.12 N /mm2
< 0.1 kg /m2 min 0.5
0.50 W/mK
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2in1

TERMO

TERMO

2in1

Ngjyra

Paketimi

Konsumi si
ngjitës

Konsumi si
rrafshues

Bardhë, Gri

Thes 25 kg

3-5 kg/m2

2-3 kg/m2

EN 998-1

GP W2
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Ngjitës dhe rrafshues i perforcuar me
fibra ,për pllaka izolimi termik, EPS,
për fasadë dhe xokolaturë. Gëzon
aftësi shumë të mira në punim dhe
rezistencë të lartë,. Trashësia
maksimale e shtresës per rrafshim
deri ne 4 mm dhe per ngjitje deri ne
30 mm.

I përshtatshëm për ngjitjen dhe
rrafshimin e të gjitha tipeve të
pllakave të izolimit termik, për veshje
fasadash dhe xokolaturash. Për
ngjitje panelesh mbi mure tulle (të
kuqe), tulla termike, mure të përziera
apo mure guri, betone, mbi suva të
reja dhe të vjetra. Për realizimin e
sistemeve të izolimit termik kapot, i
përshtatshëm dhe për përforcimin e
bazamenteve minerale për veshje të
mëvonshme dekorative.
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Bazamenti duhet të jetë i pastër pa
pluhur, vajra apo mbetje të cilat
bëhen pengesë në lidhjen midis
shtresave. Pastrimi i bazamentit
bëhet në mënyrë mekanike ose
manuale. Për bazamente që nuk janë
të
qëndrueshëm
është
e
domosdoshme vendosja e kunjave
fiksuese. Koha e punueshmërisë së
përzierjes është 2-3 orë, në kushte
normale temperaturash (20° C).

TERMO

Për ngjitje :
Përzieni me një përzierës elektrik 6-7
litra ujë me 25 kg TERMOFIX në një
enë të pastër,deri sa të arrihet një
masë homogjene dhe pa kokrriza.
Aplikoni produktin me mallë mbi
pllakën izoluese në një trashësi prej
30 mm duke zene rreth 45% te pllakes
me ngjites me metoden me topa dhe
shirita . Përpara nivelimit të
sipërfaqes me kollë vendosni kunjat
fiksuese në varësi të pllakës së
vendosur 5-6 kunja/m2.

2in1

kënde apo në vëndet e bashkimit në
dyer apo dritare është e nevojshme
që të aplikohet dy herë rrjeta
përforcuese. Temperaturat optimale
të punimit janë nga 50°C deri në 350
°C. Për veshjet e mëvonshme është e
rëndësishme që bazamenti të ketë
arritur maturimin në tharje rreth 5-7
ditë kjo varet nga kushtet atmosferike

Për rrafshim :
Aplikoni produktin me mallë mbi
pllakën izoluese në një trashësi prej 4
mm. Ashtu në gjëndje të freskët
aplikoni rrjetën përforcuese
në
mënyrë që të zhytet në ngjitës. Në

7

6-6.5 litra ujë për 25kg
Rezistenca në shtypje :

12 N /mm2

1 N /mm2
0.11 N /mm2
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STIROBOND

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Bardhë

Thes 25 kg

3-5 kg/m2

EN 998-1

GP W1
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Ngjitës për pllaka izolimi termik,
EPS,dhe lesh guri, për fasadë
dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë
të mira në punim dhe rezistencë të
lartë kundër lagështirës. Trashësia
maksimale e shtresës deri në 30 mm.

Për ngjitjen e të gjitha tipeve të
pllakave për sistemin e izolimit termik
për veshje fasadash dhe xokolaturash
mbi mure tullë, bazamente me suva
dhe beton.
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Bazamenti duhet të jetë i pastër
pa pluhur, vajra apo mbetje të cilat
bëhen pengesë në lidhjen midis
shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet
në mënyrë mekanike ose manuale.
Koha e punueshmërisë së përzierjes
është 2-3 orë, në kushte normale
temperaturash (20°C).

6-6.5

6-6.5
0.7 N /mm2
0.1 N /mm2
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ECOLINER

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Bardhë

Thes 25 kg

2-3 kg/m2

EN 998-1

GP W0
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Astar universal me bazë çimento të
bardhë, nivelues dhe rrafshues për
pllaka izolimi termik (EPS), si dhe mbi
suva mbushëse me bazë çimento–
gëlqere, për fasadë dhe xokolaturë.
Gëzon aftësi shumë të mira në
punim dhe rezistencë të lartë kundër
lagështirës. Trashësia maksimale e
shtresës deri në 3mm.
Për rrafshimin e të gjitha tipeve të
pllakave të izolimit termik, për
veshje fasadash dhe xokolaturash. I
përshtatshëm dhe për përforcimin e
bazamenteve minerale për veshje të
mëvonshme dekorative.
Bazamenti duhet të jetë i pastër pa
pluhura, vajra apo mbetje të cilat
bëhen pengesë në lidhjen midis
shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet
në mënyrë mekanike ose manuale.
Koha e punueshmërisë së përzieries
është 2-3 orë. Në kushte normale
temperaturash (20°C).
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6. Autonivelant

C30-F10-SH30

DEKOFLOOR

(0-15mm)
Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Gri

Thes 25 kg

1.6 (kg/m2)/mm
trashësi

IN COM
PL
I

1
EN

13

TS
DAR
AN
ST

EU
WITH ROPEA
N
CE
AN
38

C30-F10
SH30

LE

VE

LIN

G CO M P O U

ND

S

Autonivelues me bazë çimento gri
pluhur, i përbërë nga lidhësa hidraulik
me tharje të shpejtë, inerte dhe
granulometri të seleksionuar si dhe
aditivë organik special. Për ambjente
të jashtme dhe të brendshme.
I
klasifikuar
sipas
standartit
EN13813 Klasa CT C30 F6. Produkti
karakterizohet nga veti shumë të mira
niveluese, punim të lehtë dhe aftësi
të larta ngjitëse me bazamentin,
rezistent ndaj shtypjes dhe gërryerjes.
Ofron rezistencë të lartë mekanike.
I punueshëm si me dorë dhe me
makineri.

Autonivelues për shtresa nga 0-15
mm, për bazamente të rinj dhe
egzistues. I përshtatshëm për shtrimin
e çdo tip dyshemeje të mëvonshme.
Për ambjente të jashtme dhe të
brendshme, si dhe për ndërtesa
me trafik të limituar.
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DEKOFLOOR

I rekomandueshëm për bazamente
me bazë çimento, dysheme me
shtresë të varfër, betone dhe pllakë
mbi pllakë. Të sigurohet që
bazamenti të jetë i pastër, pa
pluhura, vajra armaturash apo çdo
substancë tjetër që ndikon në
reduktimin e aftësisë ngjitëse.
Të trajtohet fillimisht bazamenti
me primer-in e përshtatshëm Dekoll.
Përzieni një thes 25 kg DEKOFLOOR
me 6 litra ujë me një përzierës
elektrik me numër të ulët xhirosh
derisa të
arrini një masë homogjene dhe pa
kokrriza. Lëreni masën e krijuar në
qetësi për 2-3 minuta dhe më pas
bëni një përzierje të vogël përpara
aplikimit.

Aplikojeni produktin me një dorë
të vetme nga 1-10 mm (minimum
nga 3 mm në rastin e vendosjes së
parketeve), me mallë inoksi ose prej
gome. Produkti mund të aplikohet dhe
me pompë suvatimi. Koha e punimit
të produktit është 1 orë. Përdorni rulin
me gjemba për të eliminuar ajrin nga
produkti. Falë aftësisë vetëniveluese
DEKOFLOOR eliminon direkt parregullsitë e vogla. Gjithashtu, është
shumë e rëndësishme të kontrolloni
përmbajtjen e lagështirës me një
higrometër elektrik, duke mbajtur
parasysh se ky i fundit jep vetëm vlera
indikative.
Pluhur
Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Gri
0.7 mm
1.6 (kg/m2)/mm trashësi
Nga 1 në 10 mm/dorë, për parkete minimumi i shtresës që duhet aplikaur është 3
mm.
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
24%
40 minuta
Përafërsisht 7 ditë më vonë dhe lagështia
e bazamenetit duhet të jetë < 2%.
Min 48 orë
30 N/mm2
10 N/mm 2
12 orësh
Min 48 orë
Klasa A1

Forca ngjitëse pas 28 ditësh:
Fortësia e sipërfaqes:

1.3 N / mm2
≥ 35 N / mm2
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TOPFLOOR

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Gri, Jeshile, Kuqe

Thes 25 kg

3-5 kg/m2

IN COM
PL
I

LE

1
EN

13

TS
DAR
AN
ST

EU
WITH ROPEA
N
CE
AN
38

C40-F6
SH30
VE

LIN

G CO M P O U

ND

S

Pluhur kuarci me bazë çimento gri, i
gatshëm për përdorim. Për ambjente
të jashtme dhe të brendshme. I
klasifikuar sipas standartit CT40 F6 EN
13813. I lehtë në punim, i shpejtë dhe
ekonomik, paraqet punim të mirë dhe
densitet
të
lartë
sipërfaqësor,
rezistencë të lartë mekanike ndaj
abrazionit dhe depërtueshmërisë.

Për dysheme industriale (betoni), për
kapanone, ofiçina, magazina, garazhe,
rampa, etj. Për ambjente të jashtme
dhe të brendshme, si dhe për ndërtesa
me trafik të lartë.
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Kontrolloni që dyshemeja e betonit
të jetë akoma e njomë, uniforme dhe
e niveluar mirë.

TOPFLOOR

ASTË
Mbi beton të freskët, përpara fillimit
të tharjes. Shpërhapni pluhurin e
kuarcit në mënyrë uniforme mbi
sipërfaqen e betonit me rreth 3-5 kg/
m2 në një ose disa shtresa. Sapo
kuarci të ketë absorbuar lagështinë
nga sipërfaqja e betonit bëni nivelimin
e duhur me helikopter.

Kujdes!

Përzieni një thes TOPFLOOR 25 kg me
rreth 3.5-4 litra ujë, me dorë ose me
përzierës elektrik me numër të ulët
xhirosh derisa të arrini një pastë
homogjene dhe plastike. Produkti
aplikohet direkt në beton të njomë me
një trashësi prej 6-10 mm.

Realizoni fuga në hapsira rreth 4m dhe të njomet sipërfaqja për 7 ditët e para
pas aplikimit të pluhurit. Mos aplikoni produktitn në temperatura nën +5°C
dhe mbi +35°C. Ngarkesat në dysheme vendosen pas 15 ditësh të aplikimit
të produktit.

Pluhur
Thes letre 25 kg në paletë me 1350 kg

3-5 kg/m2
+5°C deri në +35°C
5 mm
1.2 mm
10 mm
pas 15 ditësh
40 N/mm2
7 N/mm2
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7. Suva mbushëse

PREMIX

Ngjyra

Paketimi

Gri

Thes 25 kg

Konsumi
1.5 m2 për thes

EN 998-1
GP CSIV W0
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Suva mbushëse me bazë çimentogëlqere
për
mure
të
brendshme, tavane dhe fasada. I
përshtatshëm për të gjitha tipet e
bazamenteve si: mur tulle, mure
me blloqe betoni, gur ranorë dhe
gëlqerorë.
Nuk
është
i
përshtatshëm për bazamente me
lagështi të vazhdueshme. I krahasuar
me llaçin tradicional redukton 25%
të sasisë në aplikim.
Përdoret mbi të gjitha tipet
e bazamenteve, tulla të kuqe, tulla
me vrimë, tulla me porozitet të lartë,
gurë, etj. Shtresë dorë e parë për
mbushjen e tavaneve, mureve të
brendshme dhe të jashtme.
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Bazamenti duhet të jetë i pastër pa
pluhura, vajra apo mbetje te cilat
bëhen pengesë në lidhjen midis
shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet
në mënyre mekanike. Bazamentet e
përbëra, që do të thotë ku ka edhe
pjesë elektrike dhe mure tulle, duhet
të sprucohen fillimisht me sprucuesin
Dekoll. Fugat e tullave duhet të
mbyllen paraprakisht për të pasur një
mbulim pa plasaritje.

PREMIX

Produkti është i përshtatshëm për
tu
punuar
me
dorë
dhe
makineri.
Përzieni
me
një
përzierës mekanik ose me makineri
5-5.5 litra ujë me njëthes 25 kg
PREMIX derisa të arrihet një masë
homogjene dhe pa kokrriza.

Aplikoni me mallën e duhur produktin
e përgatitur dhe bëni nivelimin me
mastar. Pas tharjes është e nevojshme
që përpara vendosjes së finos të
bëhet ashpërsimi i sipërfaqes së
suvasë. Temperaturat optimale të
punimit janë nga +5°C deri në 35°C.
Për veshjet e mëvonshme është e
rëndësishme që bazamenti të ketë
arritur maturimin në tharje.

Pluhur
Thes letre 25 kg
Gri
1.2 mm
1.5 m2/ thes
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
≈ 1600 kg/m3
≈ 1800 kg/m3
Deri në 10 mm
Deri në 7-8 mm
2 orë
5-5.5 lit/thes
+5°C deri në +35°C
Me dorë ose makineri, 1-2 duar
≈ 24 orë
8 N/mm
2 W0
Kategoria
Forca ngjitëse pas 28 ditësh:
Konduktiviteti termik:

0.5 N/mm2
0.61 W/mK
Klasa A1
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8. Llaç muri

MORTAR M5

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Gri

Thes 25 kg

2 m2 për thes

EN 998-2
GM-5
MASONRY MORTAR

Llaç pluhur me bazë çimento për
ngritjen e muraturave me tulla,
blloqe betoni, gur ranorë etj.
Për aplikime shtresë hollë, i
klasifikuar sipas standartit EN 998-2
klasa M5. I gatshëm për përdorim
për ambiente të jashtme dhe të
brendshme. I lehtë në aplikim si
me makineri dhe me dorë.

Sigurohuni që tullat të jenë të pastra
dhe pa pluhur. Përzieni me një
përzierës mekanik ose me dorë 5 litra
ujë me një thes 25 kg MORTAR M5
derisa të arrihet një masë homogjene
dhe pa kokrriza. Produkti është i
përshtatshëm për tu aplikuar me dorë
dhe makineri.

Për
ngritjen
e
mureve
per
ambjente të brendshme dhe të
jashtme. Për blloqe çimentoje,
gurësh natyrorë si dhe tulla të
tipeve të ndryshme.

Pasi të keni arritur drejtimin e duhur
me plumçe, aplikoni produktin
me makineri ose me dorë deri në
trashësinë 2 cm. Temperaturat
optimale të punimit janë nga 5°C deri
në 35°C. Për veshjet e mëvonshme
është e rëndësishme që bazamenti të
ketë arritur maturimin në tharje.
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MORTAR M5

Pluhur
Thes letre 25 kg
Gri
1.2 mm
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
5-20 mm
5 lit/thes
+5°C deri në +35°C
1.2 N/mm2
15/35
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Llaç
ÇIMENTO E BARDHË

ÇIMENTO E
BARDHË
EN 998-1
GP CSIV W0
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

Çimento së bardhë CEM I 42.5R
Çimento e bardhë e cilësisë së lartë . Për përgatitjen e betoneve,
suvave mbushëse, finove, stukove dhe kollës së pllakave. Falë
markës së lartë që ka (42.5), arrin të fitojë dhe një rezistencë të
madhe mekanike në produktet e kombinuara. Për një suva
mbushëse tradicionale përdoret në këto raporte: 100kg çimento :
300 kg rërë me granulometri (0.0-1.4) mm. Llaçrat me këtë çimento
kanë aftësi të lartë për tu lidhur me bazamentin, dhe veti të mira
fleksibiliteti falë aftësisë së saj për tu përshtatur ndaj lëvizjeve të
bazamenteve, ndryshimeve termike dhe çedimeve të objekteve.
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9. Astare

ASTAR GRAFIATO

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Transparent, i bardhë

Kovë 9 L

5-6 m2/litër

Është një material i lëngshëm me
bazë rezine akrilike, rezistent ndaj
alkaleve.Trajtimi i sipërfaqeve me
Astar Grafiato Dekoll 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.
Të gjitha karakteristikat teknike
të veshjeve dekorative që do të
përdoren janë të lidhura ngushtë me
vetitë e astarit që do të aplikohet
paraprakisht. Astar
ato Dekoll
Liquid redukton ndjeshëm aftësinë
absorbuese të sipërfaqes ndaj ujit.
Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së sipërfaqes ku do të
aplikohet.

Përdoret si astar i sipërfaqeve që
më pas do të lyhen ose do të vishen
me ri nitura o se v eshje d ekorative
(Gra ato Dekoll etj).

Suporti ku do të aplikohet Astar
Gra ato Dekoll Liquid paraprakisht
duhet të jetë i thatë dhe i pastër nga
pluhurat si edhe nga mbetjet e naftës,
vajrave,verniqeve, dyllit dhe nga
materialet ngjitëse. Pastrimi i suportit
realizohet mekanikisht ose në mënyrë
manuale.
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ASTAR GRAFIATO

Produkti pasi trazohet manualisht në
kovë është i gatshëm për përdorim.
Mund të hollohet deri në 30% me ujë.

Produkti aplikohet me furçë
ose me rul në mënyrë uniforme
në të gjithë sipërfaqen. Duhet të
prisni të paktën 12-24 orë që
Astar Grafiato Dekoll Liquid të
thahet (në varësi të temperaturës)
përpara se të aplikoni produktin
përfundimtar mbi suport.
Temperaturat e ulta si edhe prania
e lagështirës rrisin ndjeshëm
kohën e tharjes së produktit. Nuk
duhet të aplikohet në temperatura
me të ulëta se +5°C dhe më të larta
se +35°C.
Lëng
Kovë plastike 9 litra
Transparent, i bardhë
5-6 m2 / litër
10-30% me ujë
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.4 gr/cm3
+5°C deri në +35°C
I pa djegshëm

124 Katalogu i produkteve

BETON PRIMER

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

E kuqerremtë

Kovë 20 kg

4-5 kg/m2

Shtresë lidhëse që përdoret për
trajtimin e sipërfaqeve të lëmuara të
betonit për brenda dhe jashtë.
• 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, h droizolues, etj.
• Përdorimi i këtij materiali eleminon
nevojën e përdorimit të sprucos
së çimentos në sipërfaqe të lëmuara
të betonit.
• Trajtimi i sipërfaqeve me BETON
PRIMER siguron një punueshmëri
mjaft të mirë si dhe lehtësi të
dukshme në aplikimin e shtresave të
tjera.
• Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së sipërfaqes ku do të
aplikohet.

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

Suporti ku do të aplikohet BETON
PRIMER 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.
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BETON PRIMER

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.

Produkti aplikohet me furçë ose me
rul në mënyrë uniforme në të gjithë
sipërfaqen. Duhen pritur të paktën
12 orë që BETON PRIMER të thahet
në varësi të temperaturës përpara se
të aplikohet produkti pasardhës mbi
suport. Temperaturat e ulëta si dhe
prania e lagështirës rrisin ndjeshëm
kohën e tharjes. Nuk duhet të
aplikohet kur suporti ka temperaturë
më të ulët se +5°C dhe duhet të
sigurohemi që deri në 24 orë pas
aplikimit nuk do të laget.

Lëng
Kovë plastike 20 kg
E kuqerremtë
I pa djegshëm
4-5 kg/m2
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
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ASTAR AKRILIK

Ngjyra

Paketimi

Konsumi

Transparente

Bidon 4, 9, 18 kg

15-20 m2/litër

Astar Akrilik Pinto është një astar
akrilik për mure dhe dysheme.
Ofron një lidhje të fortë dhe
depërtim të lartë. Është pa erë, mik
për përdoruesin dhe ambientin
dhe për këto arsye rekomandohet
për astarimin e sipërfaqjeve të
brendshme dhe të jashtme. Është
i
përshtatshëm
për
parapërgatitjen e sipërfaqeve të
reja të cilat do të lyhen me bojë
plastike ose akrilike si suva,
beton,
tulla
etj.
Gjithashtu
përdoret
mbi
betone
poroze
përpara aplikimit të autonivelantit
Lidh dhe
izolon sipërfaqet poroze të lyera me
gëlqere,
hidromat,
bojëra
të
cilësive të ulëta duke siguruar
një lidhje, shtrim të përsosur dhe
një rritje të rendimentit të bojës
përfundimtare 20%-30%.
Sipërfaqet duhet të jenë të pastra
nga pluhuri, vajrat, bojrat e
vjetra të ciflosura, myku dhe
lagështira. Përdorim një dorë astar
me hollimin
e duhur.
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ASTAR AKRILIK

Lëng
Bidon plastik 4, 9 dhe 18 kg
50%-100% me ujë të pastër, ky raport varet
nga përshkueshmëria e sipërfaqes. Për
sipërfaqet me përshkueshmëri të lartë hollojmë astarin deri në 50% me ujë të pastër
15-20 m2/litrër, kjo varet nga
përshkueshmëria e sipërfaqes
1 deri 4 orë, por kjo kohë varet nga
tem-peratura dhe lagështira
Rul, furçë ose pistolet airless
+5°C deri në +30°C
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
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10. Aditivë

D-ELASTIC

Ngjyra

Paketimi

E bardhë

Bidon 1, 5 kg

Aditivë i lëngshëm i përqëndruar
(latex), me bazë polimeresh me
dispersion ujor, redukton sasinë e ujit,
rrit aftësinë ngjitëse, rrit elasticitetin
(flexibilitetin) d
he r
ezistencën
mekanike. I rekomandueshëm për
të përgatitur ngjitës pllakash me
veti elastike të klasës C2.

Suportet me bazë çimento duhet të
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe
të rregullt, pa vajra dhe jo të pista
dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet
të kenë arritur paraprakisht kohën e
maturimit. Përafërsisht dyshemetë
tradicionale me bazë çimento me
kohë fortësimi normale duhet të kenë
një kohë stazhionimi të paktën 28
ditë, bazamentet me suva tradicionale
duhet të thahen për të paktën 14 ditë.
Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha
duhet të rregullohen paraprakisht.
Të gjitha tipet e suporteve duhet të
pastrohen paraprakisht para aplikimit
të produktit në mënyrë mekanike me
fshesë.

Për përgatitjen e ngjitësave me bazë
çimento. Për ngjitjen e pllakave
qeramike të çdo tipi, gurëve natyrorë
mbi bazamente horizontale dhe
vertikale,
në
ambjente
të
brendshme dhe të jashtme. Mbi
bazamente
suvaje të reja, mbi
betonin e shtresë të varfër.
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D-ELASTIC

Përzieni mirë përpara përdorimit.
Hidhni sasinë e parashikuar të
D-ELASTIC në një enë të pastër
dhe më pas hidhni materialin pluhur
derisa të arrini një masë homogjene,
me plasticitet dhe me ngjyrë të
njëtrajtshme.
Lëreni
masën
e
krijuar në qetësi për 10 minuta dhe
më pas bëni një ripërzierje të vogël
përpara aplikimit të produktit. Koha e
punueshmërisë së përzierjes është 2-3
orë në kushte normale temperaturash
(20°C).

Uji i përzierjes për të përgatitur kollën
e pllakave, zëvendësohet me një
përzierje të D-ELASTIC dhe ujit, në
raporte 1:1 deri në 1:3, sipas volumit.
Fillimisht përzieni sasinë e latex-it
me ujin dhe më pas shtoni produktin
me bazë çimento, në mënyrë që të
evitoni krijimin e bulëzave të ajrit.
Rekomandohet që pllakat të mos
lagen përpara aplikimit, vetëm në
rastin kur pllakat kanë shumë
pluhur. Pllakat vendosen duke
ushtruar një presion të vogël mbi
pllakë duke siguruar kështu një
kontakt në të gjithë sipërfaqen
me kollë. Koha e korigjimit është
20-30 minuta. Koha e korigjimit të
produktit varet shumë nga kushtet
atmosferike, kështu që përpara
vendosjes së pllakës të sigurohet
që kolla nuk ka formuar shtresë
filmi në sipërfaqe.
Lëng i bardhë
Bidon 1 kg, 5kg
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.04 gr/cm3
30 mPas
7.5
+5°C deri në +35°C.

Vlerat e ngjitësit të pllakave pas përzierjes me D-ELASTIC:
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
Klasa A1
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FUGALASTIC

Ngjyra

Paketimi

Bardhë

Bidon 1, 5 kg

Aditivë i lëngshëm, me bazë polimeresh
me dispersion ujor për përmirësimin
e vetive të stukove të pllakave.
Përmirëson ndjeshëm elasticitetin
(fleksibilitetin), rezistencën mekanike
dhe rrit papërshkueshmërinë ndaj
ujit. I përshtatshëm për produktet
DEFUGA dhe ULTRAFUGA, për fuga
nga 0-4 mm dhe 2-15 mm.

Fugat që do të stukohen duhet të
jenë të pastra, pa ngjitës pllakash
ose llaç në të gjithë trashësinë.
Nuk rekomandohet aplikimi mbi
bazamente të lagura.

Për përgatitjen e stukos së pllakave
me bazë çimento për fasada, pishina
dhe zona me trafik të rënduar. Mbi
suporte ku ka vibrime, në ambjente
me ngrohje qëndrore dhe rezistent
ndaj kimikateve. Për ambjente të
brendshme dhe të jashtme.
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FUGALASTIC

Uji i përzierjes për të përgatitur stukon
e pllakave, zëvendësohet me një
përzierje të FUGALASTIC dhe ujit, në
raporte 1:1 deri në 1:3, sipas volumit.
Fillimisht përzieni sasinë e latex-it
me ujin dhe më pas shtoni produktin
me bazë çimento, në mënyrë që të
evitoni krijimin e bulëzave të ajrit
dhe të kokrrizave. Lëreni në qetësi
produktin për rreth 2 minuta
dhe
përziejeni përsëri përpara
aplikimit.

Aplikoni produktin në fuga me një
shpatull gome ose me makinerinë
shpatulluese. Pas 20 min, kur
produkti
të
jetë
bërë
i
qëndrueshëm, bëhet pastrimi i
pjesës së mbetur me një sfungjer
në
menyrë
transversale
me
drejtimin e fugave. Mos shtoni
ujë
në
produktin
final
ULTRAFUGA + FUGALASTIC (nuk
duhet të jetë shumë i ujshëm).
Lëng i bardhë
Bidon 1 kg, 5kg
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.04 gr/cm3
15 mPas
8
+5°C deri në +35°C.
Klasa A1
15-30%
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11. Silikone

DEKOSIL acrylic

acrylic
Ngjyra

Paketimi

I Bardhë

280 ml

DEKOSIL akrilik është mbushës
akrilik, mono-komponent, me bazë
akrilike, përdoret për ngjitjen e
materialeve poroze. Aplikojeni atë në
sipërfaqe të paster dhe të thatë në një
temperaturë nga +5°C deri +40°C.
Nuk rrëshket në fuga vertikale. Mund
te përdoret për ngjitje në sipërfaqe
me lagështirë. Është rezistent ndaj
kushteve atmosferike dhe kohës,
gjithashtu rezistent ndaj UV. Nuk
përmban tretës. Pastrohet lehtësisht
me ujë.

•
Për ngjitjen e materialeve
poroze: beton, dru, pllaka qeramike,
pllaka plastike në ambjente të
brendshme.
•
Për fugat midis kornizave të
dritareve, dyerve, pllakave plastike
dhe elementëve të betonit.
•
Për riparimin e çarjeve të
vogla në mure.

Mbushës akrilik mono-komponent
280 ml, 12 copë/kuti
Pastë
Avullimi i ujit
1650 ± 30 kg/m3
23°C/50%

10-15 min

+5°C deri ne +40°C
12 muaj nga data e prodhimit
-20°C deri në +75°C
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Ngjyra

Paketimi

ë
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Ngjyra

Paketimi

ë
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12. Aksesorë
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Upa plastike për ÿksimin e paneleve në sistemin e termoizolimit.
5-6 upa / m2

8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
20 cm

copë
copë
copë
copë
copë
copë

500 copë/kuti
500 copë/kuti
500 copë/kuti
500 copë/kuti
500 copë/kuti
500 copë/kuti

Shirit hidroizolues, aksesor për sistemin e Hidroizolimit. Përdoret në
bashkime dhe kënde te banjove, tarracave apo bodrumeve.

Gri

(m) metër

50 m/copë

Këndore plastike me rrjetë me ÿbra qelqi për kënde.

Rrjetë cilësore
Rrjetë EU (10*15)

copë
copë

2.5m / copë
2.5m / copë

Pikore plastike me rrjetë me ÿbra qelqi për ballkone dhe dritare.

Rrjetë e bardhë
Rrjetë portokalli
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copë
copë

2.5m / copë
2.5m / copë
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