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SUPERELASTIC
HydroBlocker Superelastic është masë mbyllëse njëkomponentëshe pa tretës e cila përdoret për mbylljen dhe 
hidroizolimin e sipërfaqeve horizontale dhe vertikale.

VETITË
• është e përshtatshme për përdorime të menjëhershme (njëkomponentësh)
• ka viskozitet të vogël
• nuk përmban tretës
• nuk përmban izocianate
• punueshmëria e masës është e shkëlqyer; mund ta vendosim vetëm në dy shtresa
• është e përshkueshme nga avujt e ujit
• është stabile në intervalin e temperaturave prej -40°C deri +80°C
• ngjitje të mirë në sipërfaqet e lyera, respektivisht materialet (beton, dru, qeramikë, metale ....) – madje edhe pa 
lyerje bazë
• ngjitje të mirë edhe në sipërfaqe/baza, respektivisht materiale të vjetra dhe të lagështa 
• vetëm 2 orë pas vendosjes (në 23°C dhe 50% lag. rel.) është e qëndrueshme ndaj shiut
• mirë i mbulon plasaritjet 
• është e qëndrueshme ndaj një spektri të gjerë të kimikateve
• është e qëndrueshme ndaj rrezeve UV dhe ndikimeve atmsoferike
• mund të lyhet (sipër)
• fortësohet në kushte të dhomës
• mund të vendoset në intervalin e temperaturave prej +5°C deri +40°C
• ka kohë të shkurtër të tharjes
• pas fortësimit sipërfaqja nuk është ngjitëse
• konsumi: ca. 1,4 kg/m2 (për ca. 1 mm shtresë)–2 kg/m2 (për ca. 2 mm shtresa me  shajak/tekstil).

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

FUSHA E PËRDORIMIT
• Për mbylljen e ullukëve,  manshetave për tuba, dritareve në kulme dhe kupolave, vrimave të ndryshme,  skajeve 
përreth oxhaqeve...
• Për mbylljene e rrjedhjeve të ndryshme, plasaritjeve  në kulme dhe mure 
• Për hidroizolimin e lidhjeve të jashtme dhe brendshme
• Për mbrojtjen e konstruksioneve prej druri
• Për ngjitje
Membrana e lëngshme nuk është e përshtatshme për përdorime në sipërfaqe mbi të cilat për kohë të gjatë qëndron 
uji.
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TË DHËNA TEKNIKE
Masa e njomë
Baza                         polimer hibrid
Dukja                                                                            masë (lëng) e përhimtë me viskozitet të ulët 
Mekanizmi i fortësimit                     me anë të lagështisë
Pesha specifike        1,4–1,5 g/cm3
Koha e formimit të kores                                               23°C/50% lag. rel. 20–40 min.
Koha e fortësimit                                                                                   23°C/50% lag. rel. ca. 3 orë (1 mm shtresë)
Temperatura e vendosjes                      prej +5°C deri +40°C

Masa e fortësuar
Soliditeti Shore A                               ISO 868 25‒30
Ndryshimi i vëllimit                    ISO 10563                  < 3%
Zgjatja deri në këputje                         ISO 37 pjesa 1                             280‒380%
Rezistenca në tërheqje    ISO 37 pjesa 1                 1,0‒1,2 N/mm2
Rezistenca në tërheqje                (100%) ISO 37 pjesa 1                    0,6‒0,7 N/mm2
Papërshkueshmëria ndaj ujit  DIN 1048  e papërshkueshme nga uji
Kalueshmëria P2 (e përhershme)
Stabiliteti termik                  prej -40°C deri +80°C

REZULTATET E TESTIMIT SIPAS SIST EN 1504-2:2004
Produktet dhe sistemet për mbrojtje dhe riparime të konstruksioneve të betonit-pjesa – 10: cilësia dhe vlerësimi i 
kompatibilitetit — pjesa 2: Sistemet për mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit
Rezistenca relative e difuzionit të avujve të ujit (Sd): 5,11 m
[sipas SIST EN ISO 7783:2012 — kërkesa për Klasë II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m]
Kalueshmëria e ujit (W): 0,008 kg/m2h1/2
[sipas SIST EN 1062-3:2008 — kërkesa: W ≤ 0,1 kg/m2h1/2]
Rezistenca relative e difuzionit të  CO2 (Sd): 62,3 m
[sipas SIST EN 1062-6:2003 — kërkesa: Sd > 50 m]

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
• Sipërfaqja duhet të jetë fortë dhe pa pastërti (pluhur, lyra/vajra). Largojmë të gjitha pjesët e këqija dhe ato  të 
lidhura dobët.
• Membrana e lëngshme ngjitet shkëlqyeshëm në shumë sipërfaqe siç janë betoni, estrihe çimentoje, qelq, 
qeramikë, pllaka, dru, metale (alumin, çelik, bakër...), madje edhe para përdorimit të saj rekomandojmë kryerjen e 
testit të ngjitjes.
• Membranën e lëngshme mund ta përdorim edhe pa bazë/shtresë lyerëse edhe në disa sipërfaqe të lagështa, por jo 
edhe në prani të ujit të qëndrueshëm. 
• Para përdorimit membranën  e lëngshme e përziejmë. E vendosim me brushë ose rul në dy shtresa në trashësi 
totale dei në ca. 2mm. Shtresën e dytë e vendosim mbi shtresën e parë kur ajo të jetë tharë dhe fortësuar plotësisht 
( pas ca. 3 orëve në 23°C, 50% lag. Rel.). Pas ca. 12 orëve (në 23°C, 50% lag. rel.) sipërfaqja e punuar duhet të jetë e 
terur dhe e gatshme  për punë të mëtejshme. Ulja e temperaturës dhe lagështisë së ajrit, respektivisht qarkullimi i 
dobët i ajrit, dukshëm mund të ndikojnë në kohën e fortësimit të membranës së lëngshme. Konsumi: 1,4–2,0 kg/m2.
• Për të arritur karakteristika optimale të fugave të dilatimit ato të mëparshmet duhet të jenë të dimensionura në 
mënyrë të duhur. Duhet të përdorim material adekuat mbushës (të shtruar nën) i cili nuk duhet të ngjitet në mem-
branë ( psh. shkumë polietileni).  Për të arritur karakteristika optimale elastike të masës mbyllës këshillojmë përdori-
min e fugave të dilatimit me raport gjerësi/thellësi 2/1 respektivisht 1/1( gjerësia minimalee fugës 6 mm; gjerësia 
maksimale e fugës 20 mm).  
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• Mjetet dhe masën e njomë mund ta pastrojmë me materialet për pastrim Teka ose me alkool. Membranën e fortë-
suar mund ta heqim në mënyrë mekanike. 
• Për përmirësimin e karakteristikave mekanike të membranës së fortësuar rekomandojmë vendosjen/shtrimin para-
prak të shajakut/tekstilit në shtresën e parë të membranës së lëngshme të pafortësuar dhe menjëherë pas saj përsëri 
vendosje të membranës së lëngshme në shtresën e shajakut/tesktilit (cilësia e shajakut/tekstilit 120 g/m2). Gjatë 
vendosjes së shajakut/tekstilit në sipërfaqe më të mëdhaja rekomandojmë që shtresat e shajakut/tesktilit të mbulo-
hen mes veti së paku 3-5 cm. Përforcimet për kënde të brendshme dhe jashtme si dhe për vrima/çarje duhet para-
prakisht të jenë prerë  prej shajaku dhe të vendosura në shtresën e parë të pafortësuar të membranës para se të 
vendoset shajaku/tekstili në sipërfaqet kryesore horizontale respektivisht sipërfaqet vertikale. 

 

 
 

AL Teksti nga figura –AL Tekst sa slike levo-tablice 
 

Materiali HydroBlocker Superelastic 
Pllakë çeliku 5K 
Tunxh  5K 
Pllakë çeliku e ngjyrosur  5K 
PVC  2A 
Polikarbonat  5K 
Dru 5K 
Qelq 5K 
Poliester  2A 
Qeramikë  5K 
Alumin 5K 
Beton  5K 
Bitum (  i vjetruar) 1A 
Styropor 1A 
ABS  2A 
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AMBALAZHIMI
Dozë: 0,7 kg me shajak ose pa shajak, 5 kg dhe 10 kg (ALU thasë)

MAGAZINIMI
12 muaj në vend të thatë në temperaturë ndërmjet + 5ºC dhe + 25ºC  në ambalazh origjinal të myllur. Ruajtja pas datë 
së skadimit të shypur në ambalazh nuk nënkupton se produkti domosdoshmëritht është i papërdorshëm. Në këtë 
rast është e nevojshme të testohen vetitë e masës për pëdorimin e dëshruar. 

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
16

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

HYDROBLOCKER SUPERELASTIC
DOP  5817578

EN 1504-2
Produkt për mbrojtjen e sipërfaqes

Shtresë lyerëse
Rezistenca relative e difuzionit për  CO2 ; Sd > 50 m

Rezistenca relative e difuzionit të avujve të ujit; Klasa II:  5 m < Sd < 50 m
Absorbimi kapilar dhe lëshueshmëria e ujit: W ≤ 0,1 kg/m2h0,5

Fortësia e adezionit; ≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Kompatibiliteti termik; NPD

Klasa e ndezjes:  klasa F
Materie të rrezikshme; Plotëson kërkesën  5.3

K – kohezioni, A – adezioni
1 (dobët), 5 (shkëlqyeshëm)
(Bitumi mund të shkaktojë ngjyrosje të membranës)

Teskti nga figura - opis slike 
Fugë e dimensionuar drejtë-Pravilno dimenzionirana rega
A:B=2:1, dimensioni A, B min. 6 mm
Membrana e lëngshme-Tekoča membrana
Masë mbyllëse-Tesnilna masa
Materiali mbushës-Podložni materijal

Ekzekutim i duhur i fugave këndore-Pravilno izvedena kotna rega
dimensionet A, B min. 6 mm
Membrana e lëngshme-Tekoča membrana
Masë mbyllëse-Tesnilna masa
Materiali mbushës-Podložni materijal


