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FLOOR PROTECT PRIMER

VETITË
• vendosje e thjeshtë 
• ngjitje e shkëlqyer në të gjitha llojet e qelqit dhe sipërfaqeve të glazuara
• qëndrueshmëri UV 
• tharje e shpejtë
• përmban tretës
• konsumi 40 g/m2 për një shtresë (vlen për sipërfaqe të rrafshëta në kushte optimale)

TESTET DHE ÇERTIFIKATAT
EN 1504-2: 2004 Sistem për mbrojtjen sipërfaqësore të betonit  CE shenja

FUSHA E PËRDORIMIT
Material për përmirësimin e  ngjitjes së membranës së lëngshme Hydroblocker Floor protect Coatin në sipërfaqet 
joporoze siç janë:
• pllakat e glazuara të qeramikës, 
• qelqi,
• prizma të qelqtë.

TË DHËNA TEKNIKE
Dukja               lëng transparent
Koha e tharjes                           1–2 orë
Konsumi              30–70 g/m2
Temperatura e vendosjes                                 prej +5°C deri +35°C 
Lagështia relative             (50–70) %

 
HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT PRIMER
është bazë/shtresë lyerëse transparente  njëkomponentëshe e cila 
përmirëson ngjitjen e membranës së lëngshme  Hydroblocker Floor 
protect Coating në sipërfaqe prej qelqi dhe qeramikës. 



UDHËZIME PËR PËRDORIM :
Sipërfaqet duhet të jenë të forta, pastra, terura, pa pluhur dhe lyra. Largojmë të gjitha pjesët e lidhura dobët dhe të 
këqia. Sipërfaqen nuk duhet pastruar me ujë. Përmbajtja e lagështisë të sipërfaqes nuk duhet të tejkalojë 5%. 
Leckën e pastër dhe të terur e njomim (zhytim) në Hydroblocker Floor protect Primer dhe pastaj e lyejmë tërë sipër-
faqen. Në këtë mënyrë e aktivizojmë tërë sipërfaqen dhe në të njëjtën kohë e pastrojmë nga vajrat/lyrat. Duhet të 
sigurohemi që e tërë sipërfaqja është lyer, nuk guxon të mbetet asnjë pjesë e sipërfaqes pa u lyer me bazë. 
Bazën lyerëse nuk e vendosim në plastikë transparente (polikarbonat, poliakrilat etj.). Shtresën e dytë mbrojtëse 
Hydroblocker Floor protect Coating mund ta vendosim 1 deri 2 orë pas vendosjes së bazës/shtresës lyerëse.

AMBALAZHIMI
1 kg konservë

MAGAZINIMI
9 muaj në vend të thatë dhe të ftohtë në temperaturë ndërmjet + 5ºC dhe + 30ºC  dhe në ambalazh origjinal të myllur.
Nëse data e skadimit e shënuar në etiketë ka kaluar, kjo nuk do të thotë se produkti nuk mund të përdoret. Duhet të 
testohen vetitë e produktit.

INFORMATA MBI SHËNDETIN, SIGURINË, TRAJTIMIN DHE ASGJËSIMIN 
Të gjitha informatat trajtimin e sigurt, shëndetin, mbrojtjen personale dhe asgjësimin e produktit janë dhënë në 
fletën e sigurisë. Fleta e sigurisë mund të merret me kerkesë.

VËREJTJE
Udhëzimet janë dhënë në bazë të hulumtimeve dhe përvojës tonë,  por për shkak të kushteve specifike dhe mënyrës 
së punimeve rekomandojmë testime paraprake për secilin rast të veçantë të përdorimit.  
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