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HIDROIZOL ELASTIC
Shtresë lyerëse  elastike dykomponentëshe  e 
papërshkueshme nga uji me bazë çimentoje
EN 1504-2: shtresë/veshje

KARAKTERISTIKAT:
HydroBlocker Hidroizol Elastic është shtresë lyerëse elastike dykomponentëshe, me bazë  të lidhësit prej çimentoje,  
rërës së përzgjedhur kokërr imët, aditiveve dhe  dispersionit ujor të polimerëve. Për shkak të përmbajtjes së lartë të 
polimerëve shtresa lyerëse e fortësuar mbetet jashtëzakonisht fleksibile/elastike ndaj ndikimeve të jashtme të ndry-
shme. 

FUSHA E PËRDORIMIT:
HydroBlocker Hidroizol Elastic shtresa  lyerëse e papërshkueshme nga uji është e përshtatshme për mbylljen e:  
• banjove dhe dush-kabinave, 
• rezervuarëve për ujë dhe bazeneve akumulues, 
•  ballkoneve dhe terracave, 
• bazeneve për notim-pishinave,
• elementeve të thata për montim, llaçit,  sipërfaqeve prej çimentoje dhe gjipsi, elementeve prej gaz-betonit,
• konstruksioneve prej betonit të cilat  mbushen.

Është i përshtatshëm për mbrojtjen e betonit të plasaritur, me kusht që plasaritjet të mos jenë aktive.

PËRPARËSITË E PËRDORIMIT:
Në gjendje të njomë:
• përgatitje e thjeshtë:  në vendin e përdorimit vetëm përziejmë komponentën e thatë A dhe komponenten e 
lënghsme B;
• vendosje e thjeshtë: mistri muratorie/lopatëz.

Në gjendje të fortësuar:
• fleksibile;
• mbulon plasaritjet deri në 1 mm;
• e qëndrueshme ndaj ndikimeve të ngricave dhe kripës;
• absorbim i vogël kapilar – e papërshkueshme nga uji;
• pë përdorim të jashtëm dhe brendshëm.
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KARAKTERISTIKA TEKNIKE 

Vetitë Metoda e testimit Vlera e deklaruar 

Komponenta A Komponenta B 

Ngjyra dhe dukja Vizuele Pluhur i përhimtë Lëng i bardhë 

Densiteti (g/mL) EN ISO 2811-1 - 1,04 ± 0,03 

 Madhësia më e madhe e 
kokrrës së agregatit 
(mm) 

EN 12192-1 0,5 - 

Përzierja e njomë 

Raporti i përzierjes - Komponenta A : komponenta B = 19 : 7,1 

Konsistenca - Tiksotrope 

Masa vëllimore e 
përzierjes së njomë 
(kg/m3) 

EN 1015-6 1535 ± 75 

Punueshmëria  (mm) EN 1015-3 200 ± 30 

Koha e punueshmërisë 
(min.) 

- rreth 20 - 30,  varësisht prej temperaturës 

Temperatura e 
rekomanduar gjatë 
përdorimit– llaç, bazë, 
mjedisi (°C) 

- +5 deri +35 

Optimalja: +15 do +25 

Trashësia e tërësishme e 
rekomanduar e shtresës 
së vendosur  

 (mm) 

- 2 – 3 

 
Vetitë Metoda e testimit Kërkesat e standardit 

EN 1504-2 

E deklaruar 

Shtresa e fortësuar 

Fortësia e ngjitjes në beton  

-  pas 28 ditëve në 20 °C dhe 50 
% l.r. [N/mm2] 

EN 1542 > 0,8        > 0,8 
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UDHËZIME PËR PËRDORIM

PËRGATITJA E BAZËS/SIPËRFAQES
Sipërfaqja e cila mbrohet, duhet të jetë e pastruar nga pluhuri, prej njollave të lyrave/vajrave, mykut dhe 
papastërtive tjera, si dhe pjesëve të lidhura dobët.  Nëse baza është shumë e përlyer, shumë e lëmuar ose në të 
është derdhur „qumësht“ çimentoje (llum) nevojitet që të pastrohet në mënyrë mekanike: psh. me vrushkull rëre, 
larje me ujë nën shtypje të lartë, brushë. Dëmtimet më të mëdhaja duhet që para vendosjes së HydroBlocker 
Hidroizol Elastic t’i sanojmë me llaç të duhur për sanim (Tekamal MSM ose Tekamal Silika MSM ose Tekamal 
Alteks). Sipërfaqja në të cilën e vendosim HydroBlocker Hidroizol Elastic, duhet të jetë e njomur mirë me ujë, por 
të mos ketë në atë mbetje uji që do të parandalonte ngjitjen. 

PËRGATITJA E LLAÇIT 
Në enë të duhur dhe të pastër qesim sasinë e përshkruar të komponentës B (e lëngshme), pastaj gjatë përzierjes 
ngadalë shtojmë komponentën A (pluhur). I përziejmë me mikser me numër të vogël të rrotullimeve në mënyrë që 
sa më pak ajër të futet në përzierje, për aq kohë sa që është e nevojshme të përfitohet masë homogjene. Masën e 
përzier e lëmë të qëndrojë për 5 minuta, pastaj përsëri e përziejmë dhe e përdorimit brenda kohës prej 20 deri 30 
minutave. 

Lëshueshmëra e avujve të ujit 
(m) 

EN 7783-2 Klasa I           sD < 5 m 

Klasa II    5 m ≤ sD ≤ 50 m 

Klasa III         sD > 50 m 

SD = 6 

Absorbimi kapilar dhe 
lëshueshmëria e ujit 
(kg/m2*h0,5) 

EN 1062-3 W < 0,1 W < 0,1 

Kompatibiliteti termik, pjesa 1:  
fortësia e ngjitjes pas ngrirje-
shkrirjes në prani të kripërave 
[N/mm2] 

EN 13687-1 > 0,8 > 0,8 

Aftësia e mbulimit të 
plasaritjeve [mm] 

EN 1062-7  Klasa prej A1 deri A5 në 
temperaturë të 
deklaraur 

Klasa A3 

(-10 °C) 

Lëshueshmëria e ujit nën 
shtypje (5 bar, 3 ditë) e 
shprehur si thellësi e 
depërtimit të ujit 

EN 12390-8 - Nuk ka 
depërtim 

Lëshueshmëria e ujit nën 
shtypje (1,5 bar, 7 ditë) ) e 
shprehur si thellësi e 
depërtimit të ujit 

EN 14891 - Nuk ka 
depërtim 
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VENDOSJA E LLAÇIT 
HydroBlocker Hidroizol Elastic e vendosim me ndihmën e mistrisë. Duhet patur kujdes që në mes të bazës dhe 
shtresës së njomë lyerëse/veshjes nuk paraqiten flluska ajri. Shtresën e parë e vendosim në trashësi rreth 1 mm, 
shtresën e dytë/tretë e vendosim në mënyrë të njëjtë, në drejtime normale mes veti. Intervali kohor ndërmjet 
shtresave duhet të jetë 12-24 orë. Temperatura e rekomanduar e vendosjes së HydroBlocker Hidroizol Elastic është 10 
– 25 °C.

Nëse HydroBlocker Hidroizol Elastic e përdorim për hidroizolimin e terracave, ballkoneve, rekomandohet që në 
shtresën  e parë të vendosim/shtypim rrjetën prej fribrave të qelqit.   Njëjtë këtë duhet bërë dhe në rastet kur vendo-
sim HydroBlocker Hidroizol Elastic në sipërfaqet me plasaritje. 

Gjatë mbylljes/izolimit të kontakeve në mes të sipërfaqeve horizontale dhe vertikale rekomandojmë përdorimin e 
shiritave dhe këndorët mbyllës prej gome  nga familja HydroBlocker Tekatrak.  Shiritat mbyllës (HydroBlocker Tekatrak 
120) dhe këndorët (HydroBlocker Tekatrak KN dhe HydroBlocker Tekatrak KZ) njëri me tjetrin i ngjesim me masën 
mbyllëse Tekaflex MS 15 ose përdorim shiritin mbyllës vetëngjitës HydroBlocker Tekatrak SL 100.

TRAJTIMI I LLAÇIT TË NJOMË
Është e rëndësishme që llaçin e njomë ta mbrojmë nga tharja e parakohshme, dielli i fortë, era dhe rrymimi, si dhe nga 
të reshurat dhe ngrirja.

Tek hidroizolimi i rezervuarëve për ujë, shtresa lyerëse duhet të fortësohet së paku për 28 ditë në ajër, para se ta 
mbushim rezervuarin me ujë.

PASTRIMI I PAJISJEVE
Tërë pajisjet dhe materialet ndihmëse duhe t’i pastrojmë shumë mirë menjëherë pas përfundimit të punës.

REKOMANDIME DHE PARALAJMËRIME SHTESË
• Shtresën lyerëse nuk e vendosim në temperaturë nën +5 °C dhe mbi +35 °C!
• Temperatura  ndikon në kohën e punueshmërisë, lidhjes dhe fortësimit. Për të arritur karakteristika optimale rekom-
andojmë që temperatura e bazës/sipërfaqes para vendosjes dhe gjatë vendosjes, si dhe 48 orë pas vendosjes të jetë 
prej +15 deri +25 °C.
• Gjatë temperaturave të ulëta (më të ulëta se +10 °C)  zgjatet koha e lidhjes dhe fortësimit, për këtë rekomandojmë që 
baza lyerëse të ruhet në mjedise të ngrohta dhe që punimet të kryehen në kohën më të nxehtë të ditës. 
• Gjatë temperaturave të larta (më të larta se +30 °C) koha e lidhjes është më e shkurtër dhe për këtë arsye rekoman-
dojmë që baza lyerëse të ruhet në mjedise të ftohta dhe punimet të kryhet gjatë kohës më të ftohtë të ditës. 
• Trashësia e një shtrese HydroBlocker Hidroizol Elastic nuk guxon të jetë më e madhe se 2 mm. 
• Shtresën  e njomë të vendosur duhet që 24 orë ta mbrojmë nga të reshurat dhe depërtimit të rastësishëm të ujit. 
• Gjithmonë përdorim vetëm thasë dhe kanistra me ambalazhe origjinale, të mbyllura, të padëmtuara dhe ruajtura në 
mënyrë të duhur. 
• Shtresën lyerëse kurrë nuk e vendosim në sipërfaqe të lëmuar ose të papastër!
• Shtresën lyerëse kurrë nuk e vendosim në bazë të thatë!
• Kurrë nuk shtojmë ujë ose masën e thatë në përzierjen e cila veçse është ngjeshur fort.  Këtë masë lyerëse e gjuajmë!
• Mbi shtresën lyerëse HydroBlocker Hidroizol Elastic, për shkak të elasticitetit të saj, NUK MUND të shkelim dhe për 
këtë arsye në  rastet e mbrojtjes ose sanimit të sipërfaqeve mbi të cilat kalohet duhet t’i mbrojmë me veshje/shtresa 
përfundimtare (pllaka qeramike, gur, etj.) 
• Gjatë kryerjes së punimeve duhet që t’i respektojmë edhe udhëzimet e standardit EN 1504-10: Prodhimi dhe 
sistemet për mbrojtje dhe riparime të konstruksioneve të betonit-pjesa 10: Përdorimi i produkteve dhe sistemeve në 
vendpunishte dhe kontrolli i cilësisë së punimeve. 
•  Për çdo informacion dhe sqarime  shtesë ju lutemi thirrni në shërbimin tonë teknik. 
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KONSUMI
• rrreth 1,8 kg/m2/mm

AMBALAZHIMI

Komponenta A: 19 kg                                                      
Komponenta B:  7,1 kg

Komponenta A: 6 kg                                                      
Komponenta B:  2,3 kg

MAGAZINIMI
• Komponenta A: Pluhurin duhet ta ruajmë në ambalazh të mbyllur mirë, në vend të thatë dhe me ajrosje, të 
mbrojtur nga dëmtimet dhe lagështia.
• Komponenta B: Komponentën e lëngshme duhet ta ruajmë në temperatura prej +5 deri +35 °C, dhe të siguruar  
prej dëmtimeve, ngrirja dhe ndikimi direkt i rrezatimit të diellit. 
• Në ambalazh të mbyllur mirë dhe të padëmtuar, afati i përdorimit është 1 vit nga data e prodhimit. 
• Pas skadimit të datës së përdorimit produkti nuk është domosdoshmërisht i papërdorshëm, veçse  duhet të 
testohen  ato veti të cilat janë të rëndësishme për përdorimin e caktuar.  

PARALAJMËRIME SIGURIE
Për shkak të përmbajtjes së çimentos, llaçi shkakton irritim të syve dhe lëkurës. Në kontkakt me lëkurën mund të 
shkaktojë reaksione alergjike dhe për këtë arsye që gjatë punës me llaç duhet t’i përdorim dorezat mbrojtëse, si 
dhe të parandalojmë kontaktin në sy (duhet përdorur syzat mbrojtëse). Gjithashtu duhet të shmangim thithjen me 
frymëmarrje të pluhurit. Gjatë punimeve të gjata me llaç duhet përdorur pajisje për mbrojtjen e organeve të 
frymëmarrjes.  
Shihni fletën e sigurisë.

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.  Pasi që nuk 
mund të ndikojmë në kryerjen e punimeve, nuk mbajmë përgjegjësi për cilësinë e tyre.

HydroBlocker Hidroizol Elastic  është në pajtueshmëri me kërkesat e standardit EN 1504-2: Produktet dhe sistemet 
për mbrojtje dhe riparime të konstruksioneve të betonit-pjesa 2: Sistemet për mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit, 
shtresave/veshjeve ( për procedura në bazë të parimit: 2.2; 8.2).

botimi: 08/17


