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TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Shirita mbyllës ekspandues

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT DHE FUSHA E PËRDORIMIT
Shiritat mbyllës ekspandues Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 përdoren  për mbyllje sistematike të fugave në 
konstruksione betoni (figura 1).  Në kontakt me ujin shiriti bymehet dhe mbyll fugën duke e bërë të papërshkueshme 
nga uji.

 

Qëllimi i përdorimit:
• Mbyllja e lidhjeve në ndërtimtari
• Lidhje ndërtimore në mes të pllakës bazë dhe murit
• Lidhje ndërtimore në mes të dy  pllakave themelore
• Lidhje ndërtimore në mes të dy  mureve
• Shpime/depërtime për instalime
• Lidhje në mes të ndërtimeve/objekteve të vjetra dhe të reja
• Dhe të ngjashme.

Dimensionet e profilit:
• Hydroblocker Tekaswell N 2005: gjerësia 20 mm, lartësia 5 mm
• Hydroblocker Tekaswell N 2010: gjerësia 20 mm, lartësia 10 mm

MATERIALI DHE VEPRIMI
Materialet themelore për shiritat mbyllës ekspandues Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 janë polimerë akrilat 
të qëndrueshëm të cilët për shkak të ndërtimit të tyre molekular e mbajnë mirë ujin dhe mundësojnë rritjen e 
vëllimit. 

Në kontkakt me ujin vëllimi i tyre rritet në mënyrë tredimensionale pa ndryshime në strukturën homogjene të 
matricës së polimerëve. Gjatë procesit të ekspandimit shiriti mbyllës i shtyp/ngushton sipërfaqet kontaktuese dhe e 
mbron fugën nga depërtimi i ujit. 

Hydroblocker Tekswell shiritat mbyllës ekspandues janë jashtëzakonisht të qëndrueshëm në shumicën e kimikateve, 
psh. lëndëve djegëse motorike, tretësve aromatikë, tretësirave të holluara të acideve dhe bazave, ujit të kripur 
(detit), natrium-hidroksid (pH = 11–12, që i përgjigjet vlerës së pH në beton).

Përparësitë e shiritave mbyllës ekspandues 
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010: 
• Aftësi e besueshme e ekspandimit
• Proces i kthyeshëm i ekspandimit
• Rezistencë e jashtëzakonshme kimike

figura 1



UDHËZIME PËR PËRDORIM 

Magazinimi
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 shiritat ekspandues duhet t’i mbrojmë nga lagështia.

Përgatitja e bazës/sipërfaqes
• Baza duhet të jetë e pastër, pa vajra/lyra, pa pluhur dhe pjesë të lidhura dobët.
• Para vendosjes së shiritit ekspandues, nga sipërfaqja duhet hequr ujin e mbetur dhe të terët sipërfaqja, për shem-
bull me ajër të komprimuar. 

Përdorimi
• Produkti fiksohet për sipërfaqe të betonit me Hydroblocker Tekaswell Paste, gjatë të cilit proces duhet të kemi 
kujdes që koha e fortësimit të ngjitësit është ca. 1 ditë.  Nëse në atë periudhë ekziston mundësia e reshjeve, shiriti 
ekspandues duhet të mbrohet dhe në këtë mënyrë evitohet ekspandimi i parakohshëm. Në fuga horizontale, ku 
mund të paraqiten mbetje uji,  shiriti mbyllës ekspandues duhet të mbulohet me folie. Nga fugat vertikale shiu 
rrjedh shpejt dhe për këtë ka rrezik të ekspandimit të parakohshëm më të vogël. 
• Shiritin ekspandues duhet që përgjatë tërë gjatësisë ta ngjesim në mënyrë të rrafshët për bazë (figura 3), në këtë 
mënyër parandalojmë lëshimin e mëvonshëm të ujit. Bëjmë kujdes, që nën shiriti, nuk ka pjesë të lidhura dobët ose 
gurëz. 
• Trashësia e murit i cili betonohet mbi shiritin ekspandues, nga ajo anë nga ku mund të depërtojë uji, duhet të jetë 
së paku 8 cm (figura 4). Shiritat mbyllës ekspandues i vendosim  në mes të murit, nëse ai mur është i gjerë 30 cm, 
respektivisht, nëse muri është më i gjerë se 30 cm, nga ajo anë e murit nga vjen uji. Madje, edhe në atë rast duhet 
të marrim në konsideratë trashësinë e përmendur të betonit prej 8 cm. 
• Lidhjet në mes të dy shiritave ekspandues i vendosim përballë njëri-tjetrit.

 

HydroBlocker TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Shirita mbyllës ekspandues

Betonimi
Gjatë betonimit duhet patur kujdes që betoni ta mbulojë plotësisht shiritin ekspandues. 

AMBALAZHIMI
Hydroblocker Tekaswell N 2005: rrotull nga 20 m, 6 rrotulla në karton
Hydroblocker Tekaswell N 2010: rrotull nga 10 m, 6 rrotulla në karton

MAGAZINIMI
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 duhet të ruhet në vend të thatë, i mbrojtur nga lagështia.

VËREJTJE
Përshkrimet e produktit përmbajnë informata të përgjithshme në bazë të përvojës dhe testimeve të prodhuesit 
dhe nuk marrin parasysh kërkesat specifike për përdorime të llojeve tjera. Ju lutemi që në mënyrë precize t’iu 
përmbahuni udhëzimeve dhe rekomandimeve për kyerjen e punimeve. Vizatimet në këtë broshurë janë të paraqi-
tura si skica dhe mund të mos paraqesin situatat reale. Nëse ka nevojë, paraqitjuni shërbimit tonë teknik. 

Informata teknike (08/17).
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