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KATALOGU I PRODUKTEVE

Mbushes per fuga dy komponentesh, 
me rezistence te permiresuar. Kompo-
nenti A (2 Kg)  perbehet nga materi-
al pluhur me baze cimento, rërë mer-
meri me granulometri të seleksionur, 
rezina sintetike dhe agjentë hidrofobikë.  
Komponeti B (200 g )  perbehet nga rez-

-
eksibilet me te larte ,rezistence te per-
miresuar dhe mbrojtje maksimale ndaj 
agjenteve gerryes dhe detergjenteve  .  
I përshtatshëm për mbushjen e fugave nga 

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. 

Fugat që do të stukohen duhet të jenë të pas-
tra, 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 per-zierje i shto-
jme permbajtjen e kom-ponentit A (2 kg 
). Perzierja behet me një përzjerës elektrik 
derisa të arrini një masë homogjene dhe pa 
kokrriza

PËRSHKRIM

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

PËRGATITJA E PRODUKTIT

FUSHA E APLIKIMIT

FUGA 2+(0-8mm)

Ngjyra Paketimi
Ambalazh plastik

2 kg & 5 kg26 ngjyra
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Pamja:

Paketimi:

Magazinimi:
Koha e magazinimit:

pH i përzierjes:
Mbyllja e fugave në dysheme pas aplikimit 

të ngjitësit:
Mbyllja e fugave në mure pas aplikimit të 

ngjitësit:
Koha e punueshmërisë:

Pastrimi i fugave:
I shkelshëm:

Masa vëllimore:
Rezistent ndaj:

Temperatura e aplikimit:
Rezistenca në shtypje në 28 ditë: 

Rezistenca në përkulje në 28 ditë:

Komponenti A(pluhur)
Komponenti B( lëng)
Qese 2kg dhe Bidon 200 g të   
ambalazhuara në kovë  prej 2 kg.
Të ruhet në vende 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

Acideve, Bazave dhe Kripërave
+5°C deri në +35°C

Aplikoni produktin në fuga me një shpat-
ull gome ose me makinerinë shpatulluese. 
Pas 20 min kur produkti të jetë bërë i qën-
drueshëm bëhet pastrimi i pjesës së mbetur 
me një sfungjer në mënyrë transversale me 
drejtimin e fugave.
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APLIKIMI KONSUMI
Konsumi në var ësi të gjer ësisë së fugave

kg/m 2 1.00

kg/m 2 0.85 1.75

kg/m 2 0.40 0.85 1.30 2.20

kg/m 2 0.40 0.85 1.30 2.20

kg/m 2 0.25 0.70 1.05 1.75

kg/m 2 0.25 0.55 0.85 1.45

kg/m 2 0.25 0.55 0.85 1.40

kg/m 2 0.20 0.45 0.70 1.15

kg/m 2 0.15 0.35 0.55 0.95

kg/m 2 0.10 0.25 0.40 0.70

kg/m 2 0.10 0.20 0.35 0.60

kg/m 2 0.05 0.15 0.25 0.45

8 mm


