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TEKASWELL PASTE 
Pastë mbyllëse ekspanduese njëkomponentëshe 

VEPRIMI
• Në kontakt me ujin pasta e thatë bymehet dhe i mbyll/mbush fugat dhe kështu parandalon depërtimin e ujit.
• Struktura e veçantë molekulare e pastës mban ujin dhe kështu mundëson deri në 450% rritje të vëllimit. 

FUSHA E PËRDORIMIT
• Të gjitha llojet e fugave dhe lidhjeve në ndërtimtari.
• Fugave ndërmjet betonit dhe mbajtësve prej çeliku.
• Lidhjeve ngjitëse në muret mbajtëse ose mureve të parafabrikuara prej betoni të lehtë.
• Mbylljen e lidheve konike paralele.
• Vrimave në mure për tuba metalikë, plastikë dhe prej betonit dhe për mbylljen e kabllove. 
• Ngjitjen/fiksimin e  shirititave mbyllës ekspandues Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 në sipërfaqe të vrazhda 
dhe jo të rrafshëta; shiritin mbyllës ekspandues duhet ta shtypim thellë në pastën e vendosur. 

PËRPARËSITË E PËRDORIMIT
• Përdorim jashtëzakonisht i thjeshtë
• Shpejt bymehet në kontakt me ujin
• Ngjitje të mirë në sipërfaqe të thata dhe lagështa (beton, çelik, plastikë)
• Proces reversibil (i kthyeshëm) i bymimit

UDHËZIME PËR PËRDORIM
• Pasta ekspanduese është e paketuar në kartusha praktike ose tuba, e gatshme për përdorim të 
menjëhershëm/shpejtë.
• Baza duhet të jetë e pastër, pa lyra/vajra, pa pluhur dhe pa pjesë të lidhura dobët.  Mos e vendosni në sipërfaqe të 
ngrira. 
• Para betonimit pasta duhet të fortësohet së paku për 24 orë. 
• Mbrojeni pastën nga ekspandimi i shpejtë. 
• Gjatë betonimit pasta ekspanduese duhet të jetë krejtësisht e mbuluar me beton. 
• Pastën e vendosim me pistoletë adekuate të dorës.
• Shponi dhe ngritini dy herë fundin e kartushës (tubit) dhe largoni sferën. 
• Shponi vrimën për vendosje dhe hapni profilin e plotë.

HYDROBLOCKER TEKASWELL PASTE
është pastë mbyllëse ekspanduese njëkomponentëshe me bazë 
poliuretane, e përshtatshme për mbylljen e fugave në konstruk-
sione prej  betoni. 



HydroBlocker TEKASWELL PASTE  
Eднокомпонентна набабрувачкa заптивна
паста  

• Në mënyrë diagonale pritni majen/pipëzën deri në hapje me madhësi ca. 6-10 mm dhe  lerëni kartushën (tubin) 
në pistoletën montuese.
• Pistoleta drejtojeni kah sipërfaqja nën këndin prej 45°,  në mënyrë uniforme shtypni pastëm dhe mbani pastën e 
shtypur për bazë.
• Për punime më të gjera ose vendosje më të lehtë rekomandojmë pistoletë pneumatike ose pistoletë mekanike 
me shpejtësi më të mëdha.
• Temperatura e vendosjes: +5°C deri +40°C. Gjatë temperaturave të ulëta pasta rrjedhë më vështirë, kurse 
fortësimi zgjatë më shumë.  Rekomandojmë që gjatë kohës së ftohtë para përdorimit pastën  duhet mbajtur në të 
xehtë. 
• Trashësia e vendosjes: zakonsiht  5–10 mm

KONSUMI
• 310 ml kartushë është e mjaftueshme për ca. 5 m,  varësisht nga sipërfaqja
• 600 ml tub është i mjaftueshëm për ca. 10 m, varësisht nga sipërfaqja

AMBALAZHIMI
• 310 ml kartush
• 600 ml tub

MAGAZINIMI
• Produktin duhet ta ruajmë në vend të thatë dhe të ventiluar. Temperatura e rekomanduar e magazinimit është 
+5°C deri +25°C.  
• Në rastin e magazinimit adekuat dhe  në ambalazh  origjinal dhe të mbyllur, afati i përdorimit është min 12 muaj 
nga data e prodhimit. 
• Pas skadimit të datës së përdorimit produkti nuk është domosdoshmërisht i papërdorshëm, veçse  duhet të 
testohen  ato veti të cilat janë të rëndësishme për përdorimin e caktuar. 

PARALAJMËRIME SIGURIE 
Gjatë punës me Hydroblocker Tekaswell Paste nuk janë të nevojshme masat e veçanta të sigurisë.

VËREJTJE
Përshkrimet e produktit përmbajnë informacione të përgjithshme bazuar në përvojën dhe testimet e prodhuesit 
dhe se nuk marrin parasysh kërkesat specifike për përdorime të llojeve tjera.  Ju lutemi që në mënyrë precize t’iu 
përmbahuni udhëzimeve dhe rekomandimeve për kryerjen e punimeve. Nëse ka nevojë,  paraqitjuni shërbimit 
tonë teknik. 
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