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KATALOGU I PRODUKTEVE

Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C ) , me 
forcë ngjitëse të përmirësuar (2) , pa rrësh-
kitshmeri vertikale  (T ).   I përbëre nga rërë 
mermeri me granulometri të seleksionuar duke 
i atribuar ngjitësit bardhësi të veçantë . I klasi-

Maxikoll  rekomandohet  për ngjitjen e pl-
lakave 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 . 

Përzieni  6  litra ujë të pastër me 25 kg pro-
                                                                 sëreizrëp ëjn em raujirk e nësam inejzrëp ,tkud

elektrik derisa të formohet një masë homog-
jene edhe pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10 
minuta dhe me pas përziheni përsëri përpara 
përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzier-
jes është 2-3 orë.

PËRSHKRIM

MËNYRA E PËRGATITJES 
SË PËRZIERJES

FUSHA E APLIKIMIT

MAXIKOLL C2T
Ngjyra Paketimi Konsumi

Thes 25 kgBardhë 3-4.5kg/m²,Gri
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Pamja:
Paketimi:

Ngjyra:
Konsumi:

Magazinimi:
Koha e magazinimit:

Masa vëllimore:
Reaksioni ndaj zjarrit:

Ujë për përzierje:
pH i përzierjes:

Temperatura e aplikimit:
Koha e korigjimit:

Mbushja e fugave në mure:
Mbushja e fugave në dysheme:

I shkelshëm:
Forca ngjitëse pas 28 ditësh:

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

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:
Forca ngjitëse pas 30 min:

Rrëshkitshmëria:

Pluhur

Bardhë, Gri

Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
12 muaj nga data e prodhimit

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

≤ 0.5 mm 

Të gjitha tipet e suporteve me bazë çimen-
to duhet të pastrohen paraprakisht përpa-
ra 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 fsh-
esë, etj. 

Fillimisht produkti rekomandohet të shtro-
het 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 plla-
ka 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. Ven-
dosja e pllakave bëhet duke ushtruar një 
presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar 
që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaq-
jen me kollë.

PËRGATITJA E SUPORTIT APLIKIMI
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