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WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating  është shtresë/bazë lyerëse e përforcuar me fibra për sanimin e rrjedhjeve, mbushjen e 
plasaritjeve dhe material mbrojtës. Është e përshtatshme për përdorim në të gjitha kushtet atmosferike. 

VETITË
• Sanime të shpejta në të gjitha kushtet atmosferike, madje edhe kur bjer shi ose borë
• E përshtatshme për sipërfaqe të thata dhe lagështa
• Ngjitje të mirë praktikisht në të gjitha sipërfaqet-alumin, zink, plumb, qelq, gur, asfalt, bitum, PVC të fortë, tjegulla në 
kulme, dru…
• Përdorim i lehtë
• Nuk ka nevojë për lyerje bazë (paraprake)
• Mund të vendoset në sipërfaqe vertikale
• Mbush plasaritjet dhe vrimat me gjerësi disa milimetra
• Elasticitet të lartë
• Mund të lyhet me llaqe akrile
• Plotësisht e qëndrueshme ndaj ndikimeve atmosferike
• Nuk është e qëndrueshme ndaj tretësve
• Nuk është e përshtatshme për përdorimi me EPS dhe PVC folie.

FUSHA E PËRDORIMIT

• Për sanimin e rrjedhjeve të ndryshme dhe mbushjen e plasaritjeve
• Për mbylljen e skajeve përreth oxhaqeve, përfundimeve metalike, gypave për dranazhim  në çati, plasaritjve në beton 
• Material mbrojtës
• Mbyllje brenda dhe jashtë ndërtesës ‒ ballkone, terraca, kulme, rrethoja
• E përshtatshme edhe për kanale përskaj rrugëve
• Për mjete motorike, varka

TË DHËNA TEKNIKE
Masa e njomë
Baza                                                                                  rrëshirë sintetike me tretës, e përforcuar me fibra
Dukja      pastë e përhimtë
Mekanizmi i fortësimit                   avullimi i tretësve 
Pesha specifike                    1050 ± 10 kg/m3
Koha e fortësimit     24‒48 h
Temperatura e vendosjes                                  prej -10°C deri 40°C

Masa e fortësuar
Zgjatja deri në këputje                   500 ± 50%
Stabiliteti termik                      -25°C deri +100°C
Konsumi      1‒2 l/m2

 



UDHËZIME PËR PËRDORIM :
Sipërfaqen e pastrojmë dhe largojmë të gjitha pjesët e lidhura dobët.  Masën lyerëse e vendosim në shtresë të hollë 
me anë të brushës në plasaritje dhe atë nën kënd të drejtë. Në raste ekstreme pas disa ditëve mund të vendosim 
edhe shtresë të dytë.  Nëse masa lyerëse është shumë brumoze, mund ta tretim deri në 10% me materialin për 
pastrim Tekafin cleaner ose tretësin nitro ose materialet për pastrim me bazë hidrokarbure (benzinë), në mënyrë që 
më lehtë të shtrihet nëpër sipërfaqe.
Pajisjet i pastrojmë me materialin për pastrim Tekafin cleaner.

AMBALAZHIMI
• 1 l dozë

MAGAZINIMI
12 muaj në vend të thatë në temperaturë nën 30°C dhe në ambalazh origjinal të mbyllur.

INFORMATA MBI SHËNDETIN, SIGURINË TRAJTIMIN DHE ASGJËSIMIN 
Informata shtesë për sigurinë, udhëzimet për përdorim të sigurt, pajisje për mbrojtje personale, si dhe informata për 
asgjësimin, gjenden në fletën e sigurisë. Fleta e sigurisë mund të  merret me kërkesë. Kopjen mund ta merrni edhe 
tek përfaqësuesi i TKK për shitje. 

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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