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HIDROIZOL S
Shtresë e papërshkueshme nga uji
EN 1504-2: shtresë/veshje

VETITË
HydroBlocker Hidroizol S  është përzierje e thatë e çimentos, rërës së kuarcit dhe shtesave të veçanta për rritjen e 
papërshkueshmërisë nga uji, rezistencës ndaj materieve kimike, fleksibilitetit dhe ngjitjes për bazë/sipërfaqe. 
Shtresa e fortësuar është e fortë dhe për shkak të ngjitjes së mirë ofron mbrojtje të shkëlqyer të betonit, bazave tjera 
minerale dhe metaleve. 

FUSHA E PËRDORIMIT:
HydroBlocker Hidroizol S është i përshtatshëm për mbrojtjen nga depërtimi i lagështisë respektivisht ujit, dhe për 
këtë arsye e përdorim për mbylljen/izolimin respektivisht sanimimin e:
• ballkoneve dhe terracave më të vogla, 
• mureve të lagështa,
• bodrumeve, 
• rezervuarëve për ujë  (edhe të pijshëm)
• depërtimeve etj. 

Për shkak të rezistencës më të madhe ndaj materieve kimike mund ta përdorim edhe për mbrojtjen (1):
• bazeneve akumuluese dhe bazeneve për lëndë djegëse, 
• siloseve prej  betoni,
• etj.

PËRPARËSITË E PËRDORIMIT
Në gjendje të njomë:
• përzierja e gatshme: në vendin e përdorimit shtojmë vetëm sasinë e duhur të ujit,
• punueshmëri e shkëlqyer: prej plastike deri në punueshmëri të rrjedhshme, varësisht nga sasia e shtuar e ujit,
• vendosje e thjeshtë: brushë, mistri muratorie.

Në gjendje të fortësuar:
• bazë çimentoje: kompatibilitet i shkëlqyer me bazën/sipërfaqen dhe mbrojtje të lartë alkaline të armaturës,
• lëshon avujt,
• absorbim i vogël kapilar – nuk e lëshon ujin, 
• ngjitje të shkëlqyer në beton, tulla, etj.,
• rezistencë të lartë ndaj:
   -ndryshimit të temperaturës
   -ndikimeve të ngricave dhe kripës,
• solidititet i lartë në shtypje – i përshtatshëm për sipërfaqe të kalueshme dhe ato me pak ngarkesë trafiku,
• rezistencë e rritur ndaj ndikimit të kimikateve (1),
• siguri: lyerje e padëmshme fiziologjikisht, e përshtatshme për mbrotjen e rezervuarëve për ujë të pijshëm ,
• qëndrueshmëri/jetëgjatësi.
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KARAKTERISTIKAT TEKNIKE 
 
Karakteristika Metoda e testimit njësia Kërkesat e 

standardit 
 EN 1504-2 

E deklaruar 

Përzierja e thatë      

Ngjyra dhe dukja Vizuele - - Masë pluhuri e përhimtë 

Madhësia më e 
madhe e kokrrës së 
agregatit: 

- 

 

mm - 1,0 

Trashësia totale e 
rekomandur 
vendosjes: 

- 
 

mm - 2-3 

Përzierja e njomë     

Uji i përzierjes - l - ca.5,6–6,4 në 25 kg, 

varësisht nga 
punueshmëria e 

dëshiruar 

Punueshmëria 
 

 EN 13395-2 mm - 600 ± 15 % 

Koha e 
punueshmërisë 

- min. - ca. 30–60,  

varësisht nga sasisa e 
ujit të përzierjes dhe 

temperatura 

Temperatura e 
rekomanduar gjatë 
përdorimit– llaç, bazë, 
mjedisi 

- °C - + 5°C deri + 30°C, 

optimalja: 

15°C deri 25°C 

 
Karakteristika Metoda e testimit Kërkesat e standardit 

EN 1504-2 
E deklaruar 

Shtresa e 
fortësuar/veshja 

   

Soliditeti në shtypje, 
28 ditë 

 EN 12190 Klasa I: ≥ 35 MPa 

( për trafik me rrota poliamidi) 

≥ 35 MPa 

Lëshueshmëria e 
avujve të ujit 

EN 7783-1 Klasa I: SD < 5 m SD < 5 m 

Absorbimi kapilar dhe 
lëshueshmëria e ujit 

 EN 1062-3 
 

< 0,1 kg/m2h1/2 < 0,1 kg/m2h1/2 

Soliditeti në shtypje, 
28 ditë 

 EN 1542 

 
 

Sistem i ngurtë, sipërfaqe trafiku: 

≥ 2,0 MPa 

(vlera më e vogël e pranuar: 

≥ 1,5 MPa) 

≥ 2,0 MPa 

Rezistencë ndaj 
ndikimeve të forta 
kimike (1) 

 EN 13529                      
6 lëngje testuese 

Klasa II                                                
Rënie e fortësisë, Shore D < 50% 

Rënie e 
fortësisë, Shore 

D < 50% 
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(1) HydroBlocker Hidroizol S ofron mbrojtje efikase ndaj ngarkesave të rastit të përkohshme, me kimikate të njohura me testime (vajit lubrifikues, lëndës djegëse 
dizel, tretjeve të holluara të acideve organike dhe alkalieve/bazave, tretjeve NaCl, substancave sipërfaqësore aktive...) psh. në rastin  e rrjedhjeve.
HydroBlocker Hidroizol S nuk ofron  mbrojtje ndaj ngarkesave të përhershme afatgjate dhe nuk mund të zëvendësojë mbrojtjen e duhur të përshkruar për raste 
konktrete të ndikimit të kimikateve!
(2) Rezistenca deri në këputje pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje në prani të kripërave PA 10 cikle paraprake veprimi të ngarkesës rrebesh- shtërngatë (ngarkesat 
termike), të përshkruara në standardin EN 1504-2. 

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: me vrushkull rëre, larje me ujë nën 
shtypje të lartë, brushë etj. 
Dëmtimet më të mëdhaja duhet që para vendosjes së HydroBlocker Hidroizol S t’i sanojmë me llaç të duhur për 
sanim nga familja e llaçeve nga programi i prodhimit  nga TKK: Tekamal MSM, Tekamal Silika MSM oseTekamal 
Alteks.
Sipërfaqja e tërësishme duhet të njomet mirë me ujë-ngopje me ujë, por të mos ketë në mbetje uji ose shtresë ujë 
që do të parandalonte ngjitjen e mirë të HydroBlocker Hidroizola S për bazë/sipërfaqe.
Sipërfaqet shumë poroze ose bazat me absorbim jouniform duhet t’i  lyejmë me soulcionin Cementol Elastosil 34 të 
holluar me ujë në raport: 1 pjesë Cementol Elastosil 34 dhe 3-4 pjesë ujë. 

• PËRGATITJA E SHTRESËS/VESHJES LYERËSE
Mënyra më e duhur e përgatitjes së bazës lyerëse është  shtimi i përzierjes së thatë në ujë duke e përzier pandër-
prerë.  Qitet sasia më e vogël e rekomanduar e ujit dhe gjatë përzierjes ngadalë shtojmë përzierjen e thatë. E përz-
iejmë për 1-2minuta, gërryejmë nga skajet e enës ndonjë mbetje  të thatë të   papërzier dhe e përziejmë edhe për 
2-3 minuta respektivisht derisa të fitohet masë homogjene.  Duhet të kemi kujdes që gjatë përzierjes të futet sa më 
pak ajër. Masën lyerëse e lëmë të qëndrojë për 10-15 minuata, dhe me qëllim  që të arrihet punueshmëria e duhur 
shtojmë sipas nevojës edhe pak ujë pas të cilit edhe më tej e përziejmë dhe e përdorim. Sasia e ujit të përzierjes varet 
nga mënyra e vendosjes (brushë, mistri muratorie), pozita e sipërfaqes ( horizontale, e pjerrët, vertikale) dhe nga 
absorbimi i sipërfaqes. Koha e përdorimit është afërsisht 30-60 minuta, varësisht nga sasia e ujit të përzierjes respe-
ktivisht punuëshmërisë së masës lyerëse dhe temperatures. Masën para përdorimit e përziejmë disa herë. 

• VENDOSJA E SHTRESËS/VESHJES LYERËSE
HydroBlocker Hidroizol S  e vendosim në dy ose tri shtresa normale mes veti. Shtresën e dytë e vendosim vetëm kur 
shtresa e parë është ngjitur dhe është stabilizuar. Intervali kohor në mes të vendosjes së dy shtresave është ca. 6-24 
orë dhe varet nga trashësia e shtresës së parë, sasisë së ujit të përzierjes, temperaturës dhe lagështisë së mjedisit.  
Shtresa e fundit gjithnjë duhet të drejtim të rrejdhjes së ujit. Trashësia e tërësishme e shtresës lyerëse duhet të jetë 
minimum 2-3 mm. Në mënyrë që lidhja me sipërfaqen/bazën të jetë e mirë, propozojmë që masa lyerëse për vendos-
jen e parë  të jetë e pununeshmërisë së tillë që mund të shtypet mirë për sipërfaqe (brusha, lecka, mistria e dhëmbë-
zuar...). Pasi që,  në këtë  rast nuk mund të qesim shtresë me trashësi ca. 1 mm,  shtohet sasi më e vogël e ujit në 
përgatitjen për shtresën e dytë. Në këtë mënyrë zvogëlohet punueshmëria gjë që mundëson që masën lyerëse me 
mistri mund ta vendosim në shtresë më të trashë. Kur dëshirojmë të mbrojmë sipërfaqe horizontale, me dy vendosje 
arrijmë trashësi minimale prej 2 mm, a kur mbrojmë sipërfaqe vertikale atë trashësi më lehtë e arrijmë me tri 
vendosje të holla. 

Kompatibiliteti termik, 
pjesa 1:  Rezistenca 
në tërheqje  deri në  
këputje pas cikleve 
ngrirje-shkrirje dhe në 
prani të kripërave (50 
cikle) (2) 

 EN 13687-1              
(devijimi nga kërkesa 
e standardit EN 
1504-2) 

Sistem i ngurtë, sipërfaqe  
patrafiku: 

≥ 1,0 MPa 

(vlera më e vogël e pranuar: 

≥ 0,7 MPa) 

≥ 1,0 MPa 
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Gjatë sanimit ose të mbrojtjes shtesë të ballkoneve, terracave etj. duhet të merren parasysh fugat e dilatimit, 
punuese dhe skajeve. Për mbylljen e fugave të dilatimit, rekomandojmë përdorimin e masave mbyllëse me elasticitet 
të qëndrueshëm të TKK-se: Tioelast KVZ, Tioelast KOS, Tekasil Neutral PROFI ose Tekaflex MS 15.

Sipërfaqet e mbrojtura me materialin HydroBlocker Hidroizol S mund edhe t’u bëjmë lyerje ose mbrojtje shtesë me 
ngjyra dispersive ose me lyerje mbrojtëse polimere (akrilati, epoksi etj.). Duhet të kemi kujdes që sipërfaqet e sanu-
ara të jenë mjaftueshëm të terura. Në çdo rast rekomandojmë që të konsultoheni me shitësin e ngjyrës dhe bazës 
lyerëse!

• TRAJTIMI I BAZËS LYERËSE TË NJOMË
Baza/masa e njomë duhet patjetër të mbrohet nga tharja e parakohshme (dielli, era), shiu dhe ngricat.  Kur mbrojmë 
rezervuare për ujë, rekomandojmë që shtresa lyerës të fortësohet në ajër me kujdes të duhur së paku 7-10 ditë para 
se të qesim në të ujë. Në rast të mbrojtjes së rezervuarëve për ujë të pijshëm, rezervuarin pas asaj kohe e mbushim 
me ujë dhe e lëmë në të ujin për 3 javë. Pas kësaj, rezervuarin e zbrazim, e lajmë dhe përsëri e mbushim me ujë. 

• PASTRIMI I MJETEVE DHE PAJISJEVE TË PUNËS
Tërë mjetët dhe pajisjet e punës duhe t’i pastrojmë shumë mirë me ujë 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 punushmërisë, lidhjes dhe fortësimit. Për të arritur karakteristika optimale të 
lyerjes rekomandojmë 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, përdorimin e ujit të ngrohtë për përzierje (ca. 20–40°C) dhe që puni-
met 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, përdorimin e ujit të ftotë për përzierje dhe punimet të kryhet 
gjatë kohës më të ftohtë të ditës. 
• Gjithmonë përdorim vetëm thasë me ambalazh origjinal, të mbyllur, të padëmtuara dhe ruajtur 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!
• Gjatë kryerjes së punimeve duhet që t’i respektojmë edhe udhëzimet e standardit EN 1504-10: Prodhimi dhe siste-
met për mbrojtje dhe riparime të konstruksioneve të betonit-pjesa 10: Përdorim i produkteve dhe sistemve në vend-
punishte dhe kontrolli i cilësisë së punimeve. 
• HydroBlocker Hidroizol S  nuk është shtresë lyerëse dekoruese! Nëse shtresa  e njomë është  e ekspozuar ndaj shiut, 
lagështisë së madhe respektivisht temperaturave të ulëta, në të mund të krijohen njolla të bardha të cilat nuk ndiko-
jnë në cilësinë e shtresës lyerës, por ndikojnë në pamje. Për këtë arsye duhet të marrim në konsideratë këtë kur e 
përdorim për mbrojtjen e betonit të dukshëm. 
• Për çdo informacion dhe sqarime  shtesë ju lutemi t’iu paraqiteni shërbimit tonë teknik.

KONSUMI
• ca. 1,8 kg/m2/mm

AMBALAZHIMI
• Thasë 25 kg, kova 7 kg 
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MAGAZINIMI
• HydroBlocker Hidroizol S duhet ta ruajmë në ambalazh të mbyllur mirë, në vend të thatë dhe me dritë ashtu që ta 
mbrojmë nga dëmtimet dhe lagështia.
• Në ambalazh të mbyllur mirë dhe të padëmtuar, në vend të thatë, afati i përdorimit është minimum 1 vit nga data 
e prodhimit. 
• Pas skadimit të datës së përdorimit produkti nuk është domosdoshmërisht i papërdorshëm, veçse  duhet të testo-
hen  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 frymë-
marrje 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 ndiko-
jmë në kryerjen e punimeve, nuk mbajmë përgjegjësi për cilësinë e tyre!

HydroBlocker Hidroizol S  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: 2.2,6.1, 8.2).

Kjo fletë teknike plotëson dhe zëvendëson të gjitha botimet e mëparshme (08/17).


