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UV PROTECTION

HydroBlocker UV Protection është shtresë lyerëse njëkomponentëshe UV reflektuese  mbrojtëse për membranat 
bituminoze HydroBlocker Bitumen. 

VETITË
• Bitum me polimere të modifikuara në tretës organikë me shtesë të pastës së aluminit
• shpejt thahet
• reflekton rrezet e diellit dhe mbron sipërfaqen e shtresës lyerëse nga ngrohja dhe vjetërsimi
• në gjendje të njomë nuk duhet të vjen në kontakt me EPS ose XPS sepse e tretin 
• e ndezshme
• konsumi 500 g/m2 për dy shtresa

FUSHA E PËRDORIMIT
• mbrojte e hidroizolimit bituminoz në çati të rrafshëta mbi të cilat nuk shkelet, të cilat janë të ekspozuara ndaj 
rrezeve UV me qëllim të rritjes se jetëgjatësisë
• shtresa përdundimtare e mbuluesve bituminozë të çative pa pluhur të shisteve argjilore, madje para vendosjes 
duhet të hiqet folia ndarëse PE 
• bazë/shtresë lyerëse antikorrozioni në çati prej llamarine

TË DHËNA TEKNIKE
Masa e njomë
Baza                                                                                                      Bitum me polimere të modifikuara në tretës organik
                                                                                                                  me pigment alumini
Dukja                     pastë
Ngjyra                    alu e argjendtë
Mekanizmi i fortësimit                                me avullim të tretësit
Përmbajtja e materies së thatë            (DIN 53215)              ≥ 47,5 %
Temperatura e vendosjes                                                 +5°C deri +30°C 

Masa e fortësuar
Pika e zbutjes sipas PK                         EN 1427   ≥ 120°C
Stabiliteti termik                         EN 1110, EN 1109  prej  -20°C deri 100°C

    



UDHËZIME PËR PËRDORIM :
Para përdorimit duhet që pasta të përzihet mirë dhe të homogjenizohet. Me qëllimin që më lehtë ta përzieni dhe ta 
vendosni, rekomandojmë që pasta para se të përdoret të mbahet në temperaturë dhome së paku për 24 orë. Sipër-
faqet në të cilat do të vendoset duhet të jenë të thata, pastra dhe forta. Baza lyerëse vendoset në dy shtresa të barab-
arta me anë të brushës ose rulit.
Kur shtresa paraprake të jetë tharë dhe fortësuar plotësisht (prej 24 deri 48 h), mund të vazhdohet me vendosjen e 
shtresës tjetër. Pajisjen menjëherë pas përdorimit e pastrojmë me material për pastrim, psh. TEKAFIN CLEANER ose 
benzinë.

AMBALAZHIMI
5kg kovë metalike

Ambalazhe tjera janë të mundshme sipas marrëveshjes.

MAGAZINIMI
24 muaj në vend të thatë, të mbuluar dhe të mbrojtur nga rrezet e diellit, në temperaturë ndërmjet + 5°C dhe + 30°C  
dhe në ambalazh origjinal të myllur.

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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