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TEKAINJECT DRY
Xhel injektues për hidroizolimin e mureve të lagështa

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT
• Zgjerohet në të gjitha drejtimet përreth vrimave (shpimeve) dhe formon barrierën efikase hidrofobe
• Xhel- nuk vjen deri te spërkatja/rrjedhja e produktit
• Dozim preciz
• Përdorim i lehtë, nuk ka nevojë për inkjektim nën shtypje 
• Penetrim i shkëlqyer
• Pa erë, pa tretës 

FUSHA E PËRDORIMIT
Hydroblocker TekaInject DRY është xhel injektues me bazë silani i përshtatshëm për injektime. Është i dedikuar për 
hidroizolim horizontal të mureve të vjetra të lagështa  në rastet kur lagështia kapilare në mur ngritet përpjetë. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Hydroblocker TekaInject DRY është  xhel i përshtatshëm për përdorim në çimento, llaçe, tulla. E 
injektojmë në mënyrë të njëtrajtshme në vrimëm të cilën e kemi shpuar paraprakisht në çimento, llaç 
ose mur prej tullave ose guri. Hydroblocker TekaInject DRY mund ta përdorim edhe në rastet kur 
sasia e lagështisë/ujit është e lartë,  pasi që në prani të lagështisë migron në material para se të 
formojë barrierën hidrofobe (të papërshkueshme nga uji). 

Para injektimit të gjipsit të njomë, heqim/largojmë së paku 20 cm mbi lagështinë e dukshme kapilare. 
Pas kësaj në mur e shpojmë vrimën menjëherë mbi bazë/tokë (zakonisht ca.15 cm), nëse e shpojmë 
nga ana e jashtme, respektivisht mbi dysheme nëse shpojmë nga ana e brendshme. Në llaçin për mur 
bëjmë shpimin mbi tulla ose gurë. Diametri i shpuarjes dhe hapësira ndërmjet shpuarjeve mund të 
ndryshojë varësisht nga poroziteti i materialit në të cilin do të injektojmë produktin.  Nëse shpojmë 
në llaç (fuga ndërmjet tullave ose gurëve), largësia në mes të  vrimave me diametër prej 8 deri 12.5 
cm  duhet të jetë 12-20 mm. Vrimat i shpojmë deri në thellësinë prej 2 deri në 4 cm prej anës së 
kundërt të murit. 

Vrimën e shpuar e pastrojmë në atë mënyrë që të mos ketë në të pluhur, dhe pastaj me aplikatorin 
dhe pistoletën vrimën e mbushim në mënyrë sa më të njëtrajtshme me xhelin Hydroblocker TekaIn-
ject DRY, dhe në të njëjtën kohë mbushim vrimën me xhel dhe largojmë aplikatorin. Për shkak të 
konsistencës së xhelit produkti  nuk rrjedhë nga vrima. 

Vrimën mund ta mbyllim respektivisht mbushim me llaç vetëm 1 ditë pas injektimit të xhelit  Hydrob-
locker TekaInject DRY.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE 
 

Karakteristika Vlerat e dekluara 
Dukja Xhel krem transparent i bardhë në të verdhë 
Densiteti ca. 0,9 g/ml 

 



HydroBlocker

KONSUMI
1 tub (600 ml) mjafton për hidroizolim horizontal:
- ca. 5 m mur me trashësi 10 cm
- ca. 2,5 m mur me trashësi 20 cm
- ca. 1,7 m mur me trashësi 30 cm

AMBALAZHIMI
• tub 600 ml

MAGAZINIMI
• Produkti duhet të ruhet në ambalazh origjinal të mbyllur në temperaturë prej +5 deri +30°C. 
• Produktin duhat ta mbrojmë nga ngrirja, dëmtimet dhe rrezatimi direkt i diellit. Pas ngrirjes, produkti nuk është më 
i përdorshëm.  
•  Në ambalazh të padëmtuar dhe të mbyllur mirë, afati i përdorimit është minimum 1vit 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
Gjatë punimeve me xhelin Hydroblocker TekaInject DRY duhet t’iu përmbahemi udhëzimeve të përgjithshme për 
përdorimin e kimikateve:
• gjatë punës nuk duhet ngrënë, pirë dhe pirë duhan;
• pas kryerjes së punimeve, duart i lajmë shumë mirë me ujë.

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! 
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