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FLOOR PROTECT COATING 
VETITË
• vendosje e thjeshtë (rul ose spërkatës pa ajër)
• pas vendosjes formon sipërfaqe të rrafshët transparente 
• sipërfaqja mund të shkelet/ecët
• nuk zverdhët
• sipërfaqet e vjetra dhe të oksiduara kanë pamje transparente
• mbron nga pjesët e xhamit në rast të thyerjeve
• pas vendosjes formon sipërfaqe të rrafshët transparente 
• qëndrueshmëri UV 
• qëndrueshmëri ndaj ujit dhe ngrirjes
• mbulon plasaritjet
• siguron lëshueshmëri të avujve 
• siguron rezistencë të jashtëzakonshme ndaj ndikimeve atmosferike
• ngjitje të shkëlqyer në pllaka të qeramikës dhe sipërfaqe të glazuara. 
• Qëndrueshmëri ndaj detergjenteve, vajrave, ujit të detit dhe kimikateve të cilat pëdoren në amvisëri 
• konsumi 0,9 - 1,1 kg/m2, për dy shtresa  

TESTET DHE ÇERTIFIKATAT
EN 1504-2: 2004 Sistem për mbrojtjen sipërfaqësore të betonit  CE shenja

FUSHA E PËRDORIMIT
• hidroizolim transparent i ballkoneve dhe terracave 
• hidroizolim transparent i sipërfaqeve prej qeramikës
• hidroizolim transparent i qelqit
• hidroizolim transparent i mureve dhe prizmave të qelqtë
• hidroizolim transparent i llojeve të plastikave të tejdukshme (psh. poliakrilat, polikarbonat)
• hidroizolim transparent  dhe mbrojtje të gurit naryror dhe drurit
• hidroizolim transparent  në amvisëri

 

HYDROBLOCKER FLOOR PROTECT COATING
është membranë e lëngshme, poliuretane,  transparente për 
hidroizolim. Bazat/sipërfaqet  minerale i mbron nga depërtimi i ujit, 
smogut, ngricat dhe shiu.  Madje edhe kur vjetërsohet mbetet 
transparente dhe elastike.  



TË DHËNA TEKNIKE
Membrana e njomë
Baza         membranë poliuretane 
Dukja         pastë e lëngshme transparente
Mekanizmi i fortësimit                     me ndihmën e lagështisë 
Koha e formimit të korës                 23 ˚C, 50 % lag. Rel          6 - 8 orë
Mund të shkelët pjesërisht                23 ˚C, 50 % lag. rel.          24 orë
Fortësim i plotë                               23 ˚C, 50 % lag. rel.          7 ditë

Membrana e fortësuar
Rezistenca Shore D                   ASTM D 2240 25
Zgjatja deri në këputje                 ISO 527    300 - 350 %
Rezistenca në tërheqje                 ISO 527    24 - 26 MPa
Rezistenca në grisje                 ISO 34, Metoda Β   54 - 58 N/mm 
Ujëlëshueshmëria   ISO 12572   8 gr/m2 në 24 orë
Rezistenca në shtypje të ujit                  EN 1928    pa rrjedhje (1 m e shtyllës së ujit, 24 h)
Stabiliteti termik                     prej -40 ˚C deri +90 ˚C 

UDHËZIME PËR PËRDORIM 
Përgatitja e sipërfaqes
Përgatitja e duhur e sipërfaqes është shumë e rëndësishme për arritjen e qëndrueshmërisë së bazës/shtresë lyerëse. 
Sipërfaqja duhet të jetë e fortë, e pastër, e terur, pa pluhur dhe lyra. Largojmëtë gjitha pjesët e këqija dhe ato të 
lidhura dobët.  Sipërfaqen nuk e pastrojmë me ujë. Përmbajtja e lagështisë së sipërfaqes nuk guxon të tejkalojë 5%. 
Sipërfaqet e reja prej betoni duhet të thahen së paku 28 ditë. Të gjitha sipërfaqet jo të rrafshëta duhet të rrafshohen.
KUJDES: Hydroblocker Floor protect Coating nuk guxon të vendoset mbi sipërfaqe të cilat janë trajtuar me silan aktiv, 
siloksan, silikon ose materiale tjera të papërshkueshme nga uji për shkak të pritjeve/parashikimit për ngjitje të dobët. 
Rekomandojmë që paraprakisht të  kryeni provën e ngjitjes në rast se bazat/shtresat lyerëse paraprake nuk janë të 
njohura. Që të sigurojmë ngjitje të duhur, e kryejmë testin paraprak edhe në mermer edhe në granit. 

Vendosja e bazës lyerës (aktivizimi i sipërfaqes)
Me bazën lyerëse Hydroblocker Floor protect Primer lyeni (aktivizojeni) sipërfaqet joabsorbuese të glazuara siç janë 
pllakat e qeramikës së glazuar, qelqi dhe prizmat e qelqtë. Leckën e pastër dhe të terur e njomim (zhytim) në bazën 
lyerëse dhe pastaj e lyejmë tërë sipërfaqen. Në këtë mënyrëe aktivizojmë tërë sipërfaqen dhe në të njëjtën kohë e 
pastrojmë nga vajrat/lyrat. Duhet të sigurohemi që e tërë sipërfaqja është lyer, nuk guxon të mbetet asnjë pjesë e 
sipërfaqes pa u lyer me bazë.
Bazën lyerëse nuk e vendosim në plastikë transparente (polikarbonat, poliakrilat etj.). Shtresën e dytë mbrojtëse 
Hydroblocker Floor protect Coating mund ta vendosim 1 deri 2 orë pas vendosjes së bazës lyerëse.

Membrana transparente hidroizoluese
Hydroblocker Floor protect Coating shpërndajeni mbi sipërfaqen e trajtuar me bazën lyerëse dhe lyejeni me rul ose 
me brushë në mënyrë që e tërë sipërfaqja të jetë e aktivizuar. 
Pas 12 orëve- por jo më gjatë se 18 orë- vendosni shtresën e dytë të membranës- Hydroblocker Floor protect Coat-
ing. Për papërshkueshmëri më të mirë të ujit dhe qëndrueshmëri ndaj konsumit mund ta vendosim edhe shtresën e 
tretë. 
Trashësia e një shtrese të vendosur e membranës Hydroblocker Floor protect Coating nuk guxon të  jetë me e madhe 
se 1 mm (cipa e thatë). Temperatura optimale e vendosjes dhe tharjes është ndërmjet 5˚C dhe 35˚C. Temperaturat e 
ulëta e ngadalësojnë terjen, kurse ato të lartat e përshpejtojnë. 
KUJDES: Derisa i njomë, Hydroblocker Floor protect Coating është i rrëshqitshëm. Nëse dëshirojmë të fitojmë sipër-
faqe jo të rrëshqitshme gjatë kohës së ditëve me shi, membranën duhet të spërkatim me agregat të duhur derisa 
është e njomë. 

HydroBlocker FLOOR PROTECT COATING  



HydroBlocker FLOOR PROTECT COATING  

Shtresa përfundimtare
Nëse dëshironi shtresë mat përfundimtare, vendosni një shtresë të bazës lyerëse- Hydroblocker Floor protect Finish.

AMBALAZHIMI
5 kg konservë

MAGAZINIMI
12 muaj në vend të thatë dhe të ftohtë në temperaturë ndërmjet + 5˚C dhe + 30˚C  dhe në ambalazh origjinal të 
myllur.
Nëse data e skadimit e shënuar në etiketë ka kaluar, kjo nuk do të thotë se produkti nuk mund të përdoret. Duhet të 
testohen vetitë e produktit.

INFORMATA MBI SHËNDETIN, SIGURINË, TRAJTIMIN DHE ASGJËSIMIN 
Të gjitha informatat për 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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