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HYDROBLOCKER  WRC COATING është bazë/shtresë lyerëse 
njëkomponentëshe për hidroizolimin e banjove, lavanderive, 
dush-kabinave, ballkoneve, terracave dhe mjediseve tjera të 
lagështa. Masa lyerëse vendoset direkt nën  sipërfaqet 
përfundimtare të pllakave të qeramikës, gurit, mozaikut.  Për 
shkat të përmbajtjes së lartë të polimerëve shtresa lyerëse e 
fortësuar, edhe përkundër kushteve të ndryshme të mjedisit 
mbetet jashtëzakinisht elastike. 
                                                        

WRC COATING
VETITË
• E përshtatshme për përdorime të shpejta-menjëhershme (sistem njëkomponentësh)
• Viskozitet të vogël
• Nuk përmban tretës 
• Nuk përmban izocianate 
• Punueshmëria e shkëlqyer, vendosje e lehtë, vendoset në dy shtresa
• Ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet të ndryshem siç janë:beton, estrihe çimentoje, pllaka gjipse, pllaka OSB etj
• Aftësi të mbulimit të plasaritjeve
• Fortësohet në temperaturë dhome 
• Konsumi: 1‒1,3 kg/m2 (një shtresë); 2‒2,6 kg/m2 (për dy vendosje)

TESTET DHE ÇERTIFIKATAT Shtresë/bazë e papërshkueshme nga uji DM O1, njëkomponentëshe, e lëngshme,  për përdorim 
të jashtëm dhe brendshëm, e vendosur  nën pllaka të qeramikës (e ngjitur me ngjitës të klasës C2 në pajtueshmëri me EN 
12004) 

EN 14891-2: 2012        CE shenja

FUSHA E PËRDORIMIT
Shtresa/baza lyerës është e përshtatshme për sigurimin e papërshkueshmërisë së ujit në:
• Banjo, lavanderi, dush-kabina
• Ballkone dhe terraca
• Elementeve të thata montuese, llaçit, sipërfaqeve prej çimentos dhe gjipsit, tullave, elementeve prej gazbetonit, pllakave 
OSB

*Shtresën lyerëse gjithmonë e vendosim nën pllakat mbuluese përfundimtare ( nën pllakat e qeramikës, mozaikut, gurit...)

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Sipërfaqja duhet të jetë fortë dhe pa pastërti (pluhur, lyra/vajra) si dhe pa mbetje të ngjyrave dhe lyerjeve tjera respektivisht, 
pa substanca të cilat mund të ndikojnë në ngjitje. Largojmë të gjitha pjesët e këqija dhe ato  të lidhura dobët.  Për 
sipërfaqe/baza poroze rekomandojmë përdorimin paraprak të  materialit impregnues HydroBlocker WRC Primer. Para 
vendosjes së produktit HydroBlocker WRC Coating është e nevojshme vendosja e shiritave mbyllës HydroBlocker Tekatrak 
në vendet lidhjeve të shypjes dhe murit, lidhjeve këndore si dhe në vendet në të cilat vjen deri të dilatimet. HydroBlocker 
WRC coating para përdorimit e përziejmë. Produktin e vendosim me rul, brushë ose me mistri në dy shtresa (trashësia e 
vendosjes së veçantë duhet të jetë cca.1-2 mm). Shtresën e dytë e vendosim kur shtresa e parë të jetë tharë dhe atë nën 
kënd të drejtë në raport me shtresën e parë. Trashësia përfundimtare  e membranës së fortësuar duhet të jetë minimum 1 
mm. Koha e tharjes e shtresës së veçantë është 3-4 orë në 23°C dhe 50% lagështi relative të ajrit. Mbulimet prej pllakave të 
qeramikës, gurëve dhe mozaikut mund të ngjiten 12 orë pas vendosjes së shtresës/bazës lyerëse. Para ngjitjes së pllakave 
mbuluese përfundimtare nevojitet të vërtetohet nëse  sipërfaqja e vendosjes së membranës HydroBlocker WRC Coating 
është homogjene, pa hapësira boshe (të pambushura dhe pa flluska ajri.  Në rast të pranisë së të lartëpërmendurave, nevo-
jitet që pjesët problematike përsëri t’i lyejmë. Pllakat/pjesët  mbuluese përfundimtare i ngjesim me përdorimin e ngjitësve 
çimentues të klasës C2 në pajtueshmëri me standardin EN 12004 dhe të përzgjedhur në pajtueshmëri konform tipit të 
pjesëve mbuluese përfundimtare. 
Mjetët për vendosje si dhe mbetjet e masës së njomë menjëherë pas përdorimit i lajmë me ujë. 



TË DHËNA TEKNIKE
Masa e njomë/e pafortësuar
Baza                                       membranë akrile
Dukja                                       pastë e lëngshme
Mekanizmi i fortësimit                                                    avullimi i ujit
PH                                                                                                                                             8‒9,5
Pesha specifike                                                     1,4‒1,5 g/cm3
Koha e formimit të kores                                                                  23 ˚C/ 50 % lag. rel.               ca. 60 min. 
Koha e fortësimit të shtresës së veçantë të ngjitësit (1 mm)  23˚C/ 50% lag. rel.                              3‒4 h
Ngjitësin për pllaka mund ta vendosim në shtresën lyerëse 12 orë pas vendosjes së shtresës/bazës lyerës
Temperatura e vendosjes                                      +5°C deri +30°C
 
Masa/shtresa e fortësuar
Soliditeti Shore A                                                   ISO 868 655
Ndyshimi i vëllimit      ISO 10563    < 25%
Zgjatja relative                                                                           > 100% 
Rezistenca në tërheqje                     ISO 37     1‒1,8 MPa 
Moduli E 100      ISO 1 pjesa  1   > 1,5 MPa 
Stabiliteti termik                                      prej -5°C deri +75°C

INFORMATA SHTESË
• Shtresën lyerëse nuk e vendosim mbi sipërfaqe/baza të ngrira dhe shumë të nxehta. 
• Shtresën lyerëse nuk e përdorim në vendet të cilat janë të ngarkuara vazhdimisht me ujë (bazene për pishina, rezervuare…)

AMBALAZHIMI
5 kg, 10 kg kovë

MAGAZINIMI
12 muaj në vend të thatë dhe të ftohtë në temperaturë ndërmjet 5 °C dhe 30 °C në ambalazh origjinal të mbyllur. 
Nëse data për afatin e përdorimit të shënuar në etiketë skadon, kjo nuk nënkupton se produkt nuk është i përdorshëm. 
Është e nevojshme të testohen vetitë e produktit. 

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.

CE në pajtueshmëri me EN 14891:2012
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17
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HYDROBLOCKER WRC COATING
DOP: 932743545
EN 148912012

Shtresë/bazë e papërshkueshme nga uji DM O1, njëkomponentëshe, e lëngshme,  për përdorim të jashtëm dhe brendshëm, e vendosur  nën pllaka të 
qeramikës

 (e ngjitur me ngjitës të klasës C2 në pajtueshmëri me EN 12004)
 Rezistenca fillestare adezive në tërheqje ≥ 0,5 N/mm2

Stabiliteti i rezistencës adezive në tërheqje pas kontaktit me ujin ≥ 0,5 N/mm2
Stabiliteti i rezistencës adezive në tërheqje pas  vejtërsimit termik ≥ 0,5 N/mm2

Stabiliteti i rezistencës adezive në tërheqje  pas  cikleve ngrirje-shkrirje ≥ 0,5 N/mm2
Stabiliteti i rezistencës adezive në tërheqje pas  kontaktit me ujin gëlqeror ≥ 0,5 N/mm2

Papërshkueshmëria e ujit ‒ pa dëpërtim
Mundësia e mbulimit të plasaritjeve nën kushte standarde (23°C) ≥ 0,75 mm

Mundësia e mbulimit të plasaritjeve në temperatura të ulëta (- 5°C) ≥ 0,75 mm

Kushtet e testimit:
Numri i shtresave të vendosura: 2

Koha e tharjes së shtresës së veçantë: 3‒4 h
Trashësia përfundimtare e membranës së vendosur: e njomë 2 mm, e fortësuar cca. 1,5 mm

Klasa e ngjitësit për pllaka: C2 në pajtueshmëri me standardin EN 12004

HydroBlocker WRC COATING


