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KATALOGU I PRODUKTEVE

-
litet të lartë me bazë çimento, me inerte të 
seleksionuar dhe aditivë specialë. Për hi-
droizolimin e strukturave të betonit ose 
mureve që i nënshtrohen presioneve hi-
drostatike pozitive ose negative. I përsh-
tatshëm 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.

banjo, dushe, ballkone, bodrume, tarraca, 
vaska dhe parkingje. Mbrojtës i sipërfaqeve 
të betonit. Duke përzierë dy komponentët, 

dhe i jep produktit veti shumë të mira në 
ngjitje mbi të gjitha tipet e bazamenteve, pas 
rregullimit paraprak të suportit (nivelimit). 

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 tradi-
cionale me bazë çimento me kohë fortësimi 
normale duhet të kenë një kohë stazhionimi 
të paktën 28 ditë, bazamentet me suva tradi-
cionale 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 me-
kanike. Hidhni komponentin B të lëngshëm 
(10kg) në një enë të pastër dhe duke e për-
zier hidhni komponentin A të thatë(22kg). 
Përzijeni me një përzierës elektrik derisa të 

ajri për rreth 2 minuta. Lëreni në qetësi për 4 
minuta dhe përzieni produktin përsëri për-
para aplikimit.

PËRSHKRIM MËNYRA E PËRGATITJES 
SË PËRZIERJES

FUSHA E APLIKIMIT

HIDROFIX FOUNDATION
Ngjyra Paketimi Konsumi

Thes 22kg
1.65 (kg/m )/mm

trashësiaBidon 10 kg

Gri

Bardhë

A

B

Konponenti
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Pamja:
Paketimi:

Ngjyra:
Konsumi:

Magazinimi:
Koha e magazinimit:

Masa vëllimore:
ph i përzierjes:

Temperatura e aplikimit :
Trashësia për shtresë:

Koha midis duarve:
I shkelshëm pas:

Aplikimi i pllakave sipër b ëhet:
Forca ngjitëse në beton(28 ditë):

Forca ngjitëse pas imersionit 
në nxehtësi:

Forca ngjitëse pas imersionit 
në ujë bazik:

Përshkueshmëria ndaj ujit: 
Reaksioni ndaj zjarrit:

KOMPONENTI A
Pluhur

Gri
1.65 (kg/m /mm trashësi
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit
1.6-1.7 gr/cm
12
+5°C deri në +35°C
1-2 mm (për dorë)
4-6 orë
24-48 orësh
Pas 3-5 ditësh
≥ 1N/mm

1 N/mm

> 0.8 N/mm
I papërshkrueshëm
Klasa A1

KOMPONENTI B
Lëng
Bidon 10 kg
Bardhë

Aplikoni produktin në dy shtresa me furçë, rul ose shpatull, duke e aplikuar rreth 2mm për çdo dorë. 
Dora e dytë aplikohet pas një periudhe prej 4-6 orësh nga njëra-tjetra dhe jo para tharrjes së dorës së parë. 
Produkti përdoret vetëm duke kombinuar komponontin A me komponentin B në sasinë e rekomanduar. 
Aplikoni produktin në temperature nga +5 °C deri në +35 °C.
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