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BITUMEN 
VETITË
• Pastë bituminoze e rafinuar/veshur  me polimerë në tretës organike 
• Përmban mbushje joorganike dhe mikrofibra
• Gjatë fortësimit tretësi avullohet dhe fitojmë membranë të papërshkueshme nga uji
• Në gjendje të njomë nuk guxohet të vjen në kontakt me EPS ose XPS
• Mund të vendoset në bitum, beton, dru, metal, PVC.
• Konsumi 2 kg/m2 (për një shtresë)

FUSHA E PËRDORIMIT
• Për mbylljen/izolimin e detajeve ndërtimore (izolimeve në dysheme dhe ato vertikale, fasadave në mur, ballkoneve, 
terracave, kulmeve të rrafshëta),
• Për sanimin  e materialeve mbuluese bituminoze në kulme 
• Për mbrojtjen antikorroduese të sipërfaqeve metalike
• Për mbyllje/izolime dhe ngjitje në tualete

TË DHËNA TEKNIKE
Masa e njomë
Baza                                                                                       bitum me polimere të modifikuara në tretës organikë
Dukja                     pastë
Ngjyra                                   e zezë
Mekanizmi i fortësimit                                     me avullim të tretësit
Përmbajta e lidhësit bituminoz (DIN 53215)                            ≥ 40%
Pesha specifike                                1100 ± 10 kg/m3 
Koha e formimit të kores                  23°C/50% lag. rel.  ≈ 30 min.
Koha e fortësimit                                                       23°C/50% lag. rel.   2 mm/ditë 
Temperatura e vendosjes                                                +5°C deri +30°C 

Masa e fortësuar
Hidroizolim                          EN 15820   ≥10 kPa
Ndryshimi i vëllimit                            ISO 10563   ≈ 25 %
Pika e zbutjes sipas PK                                        EN 1427   ≥ 120°C
Stabiliteti termik            EN 1110, EN 1109  prej -20°C deri 100°C

HYDROBLOCKER  BITUMEN 
është pastë  njëkomponentëshe hidroizoluese me bazë bitumi për 
instalime/vendosje me procedurë të ftohtë.



UDHËZIME PËR PËRDORIM :
Para përdorimit pastën duhet ta përziejmë mirë.  Në mënyrë që ta  përzieni dhe vendosni lehtë, rekamandojmë që 
pasta para vendosjes të ruhet në temperaturë të dhomës së paku për 24 orë. Sipërfaqja ku vendoset duhet të jetë e 
terur, a pastër dhe e fortë. Pasta vendoset në dy ose tri shtresa të njëjta me lopatëz ose mistri,  kurse në sipërfaqe jo 
të rrafshëta mundet edhe me brushë të fortë. 
Për të realizuar hidroizolim të mirë nevojiten dy ose tri shtresa me përforcime në ndërkohë. Në shtresën  e parë, 
akoma të njomë, shtypet rrjeta përforcuese me madhësi të katrorëve 3 mm.  Kur shtresa paraprake të jetë tharë dhe 
fortësuar plotësisht, (prej 24 deri 48 orë), mundet të vazhdohet me shtresën pasuese. Mjetin punues menjëherë pas 
përdorimit e pastrojmë me materialin për pastrim, psh. TEKAFIN CLEANER ose me benzinë.
Në vendet në të cilat hidroizolimi i ekspozohet direkt rrezeve të diellit, është e nevojshme që atë ta lyejmë me 
shtresë/lyerje mbrojtëse UV PROTECTION.

AMBALAZHIMI
5 kg 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 + 5ºC dhe + 30ºC  
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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