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TEKATRAK VB-1 in VB-2
 shirit mbyllës metalik
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Mbyllja e suksesshme e fugave varet si nga përzgjedhja e duhur e materialit, formës dhe profilimit të shiritit mbyllës 
ashtu edhe nga renditjes së tyre të caktuar në ndërtesë dhe vendosjes së duhur profesionale.

Hydroblocker Tekatrak VB 1 është shirit mbyllës metalik-prej llamarinës së zinguar i cili nga njëra anë është i veshur 
me bazë/shtresë lyerëse speciale.  Kjo bazë/shtresë lyerëse me betonin krijon lidhje e cila siguron papërshkueshmëri 
të ujit të lidhjes punuese. 

• Gjerësia e llamarinës: 120 mm ose 150 mm 
• Trashësia e  llamarinës: 1,3 mm 

Hydroblocker Tekatrak VB 2 është shirit mbyllës metalik-prej llamarinës së zinguar i cili nga të dy anët i veshur me 
bazë/lyerje të veçantë bitumi, e cila siguron papërshkueshmëri të ujit të lidhjes punuese.
• Gjerësia e llamarinës: 160 mm 
• Trashësia e  llamarinës: 1,3 mm 

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Vendosja dhe fiksimi

Shiritat mbyllës duhet që t’i vendosim vetëm nëse nuk janë të deformuar apo të dëmtuar, që do të ndikonte në 
aftësinë e mëvonshme mbyllëse. Para betonimit shiritat duhet të jenë të pastër dhe në sipërfaqe të mos kenë akull.  

• Baza/shtresa lyerëse speciale është e mbrojtur me shirit letre i cili në mes është i prerë/çarë.
• Shiritin e  kthejmë në atë mënyrë që baza/shtresa lyerëse prej bitumi të jetë e kthyer në atë drejtim prej nga 
presim/parashiokojmë depërtimin e ujit, pas së cilës e heqim gjysmën e poshtme të letrës mbrojtëse.
• Shiritin e mbështjellim/shtrijmë në mes të armaturës e cila është për të përforcuar betonimin e murit ashtu siç 
është paraqitur në skicë.
• Kapëset/shtrënguesët manshetë i vendosim në shirit dhe me ndihmën e telit i përforcojmë për armaturë. Shiritin 
mbyllës e përforcojmë me kapëse montuese në çdo 60-70  cm.  Duhet të jenë të përforcuara në atë mënyrë, që para 
betonimit shiriti nuk e ndërron pozicionin e tij. 
• Lidhja në mes të dy shiritave realizohet me mbivendosjen mbi njëri-tjetrin së paku për 5 cm dhe i ngjesim me 
kapëse kontakti.
• Në kënde,  shiritin metalik thjesht e kthejmë në këndin e dëshiruar. 

 

 

  
 

Skica: vendosja dhe fiksimi  i  shiritit 
mbyllës  Hydroblocker Tekatrak VB1 / 
VB2 



HydroBlocker TEKATRAK VB-1 in VB-2
shirit mbyllës metalik

Betonimi
Para betonimit shiritat mbyllës duhet që t’i pastrojmë (psh.: pluhur sharre, rërë, mbetjet e betonit, vajit, lyrave etj.). 
Shiritat duhet t’i betonojmë së paku 3 cm thellësi në pllakë. Pas betonimit të pllakës, dhe para vendosjes së kallëpit/pahisë 
në mur, largojmë pjesën e mbetur të shiritit mbrojtës.
Shiritat e jashtëm mbyllës duhet t’i betonojmë në tërësi dhe pa hapësira boshe. 
Gjatë ngjeshjes/vibrimit të betonit duhet patur kujdes në atë që shiritat mbyllës dhe mbajtësit e tyre të mos i prekim me 
vibrator. 

MAGAZINIMI
Shiritat mbyllës duhet t’i ruajmë ashtu, që t’i mbrojmë nga dëmtimi dhe lagështia.

AMBALAZHIMI
Rrotull 20 m në karton, në komplet me  30 kapëse montuese dhe 2  kapëse kontakti

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 udhëzi-
meve dhe rekomandimeve për kyerjen e punimeve. Vizatimet në këtë broshurë janë të paraqitura si skica dhe mund të mos 
paraqesin situatat reale. Nëse ka nevojë, paraqitjuni shërbimit tonë teknik. 

Informata teknike (08/17).


