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TEKATRAK KOMBI 125/150
Shirita mbyllës ekspandues-PVC të kombinuar
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 është shirit mbyllës prej PVC me profil mbyllës hidrofil. Përdoret për mbyl-
ljen e lidhjeve punuese në konstruksione betoni. Është i ndërtuar prej materialit PVC-P gjysmë të fortë me cilësi të 
lartë dhe përmban profilin rrethor prej gomës ekspanduese me aftësi të madhe të rritjes së vëllimit (ekspandimit).

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 është produkt ekonomik, i lehtë për ta vendosur dhe efikas në parandalimin 
e depërtimit të ujit.

• Nuk ka nevojë për ndërtimin e lidhjes dhembëzore (figura 1) ose rregullim të armaturës
• Montim i lehtë në konstruksione betoni: 
• stabilitet të mirë, sipas nevojës me ndihmën edhe të shtrënguesve
• prerje-tuba 25 metër dhe me këtë numër më i vogël i lidhjeve
• ngjitje e nxehtë në lidhjet bashkuese/pasuese
• përkulje e pjesëve të vogla (është e mundur të lakohen skajet)
• peshë më e vogël (masa e tubit 25-metërsh është afërsisht 25 kg) 
• nuk ka rrezik nga dëmtimet për shkak të teheve të mprehta
• Rezultate të besueshme/sigurta të mbylljes mundësojnë (figura 2)
• Profili brinjëzor (sistem mbyllës labirint) 
• profili rrethor prej gomës ekspanduese (shtypja rritet me ekspandim gjatë kontaktit me ujë) 

UDHËZIME PËR PËRDORIM
Mënyra e instalimit gjatë lidhjes së pllakës së poshtme dhe murit (figura 3)
Pjesa mbyllëse ekspanduese parandalon depërtimin e  ujit në pjesën e poshtme (dysheme), kurse pjesa mbyllëse 
brinjëzore parandalon depërtimin e ujit në mur. 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 profil të kombinuar mund të ndërtohet në dy faza të ndryshme të ndërtimit:
1.Para shtrirjes së betonit
2.Gjatë shtrimit të betonit, respektivisht menjëherë pas vendosje së tij.
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• Gjatë  instalimit, para vendosjes së betonit në pllakën e poshtme, Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 vendo-
set direkt në armaturë me kapëse në një distancë prej 0.5 m. 
• Gjatë instalimit, gjatë betonimit të pllakës së poshtme ose menjëherë pas saj, Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 me kapëset e përforcuara futet në beton të njomë. Pas kësaj betoni vibrohet sipas procedurës së rëndomtë. 
• Shiritin pllakor për shënjim (gjerësi 25mm) e vendosim në lartësinë prej 25 deri 50 mm dhe kjo është e paraparë 
për të kontrolluar procesin e  instalimit. Thellësia më e madhe e lejuar për instalim të profilit të poshtëm me pjesën 
mbyllëse ekspanduese është 50 mm. 
• Fugat mund t’i lidhim dhe ndërtojmë në dy mënyra:
• Ngjitje/saldim të vazhdueshëm me teh/tegel për ngjitje/saldim (gjatë kësa procedure mund ta largojmë profilin 
ekspandues dhe më vonë përsëri ta vendosim në vendin e tij ), 
• Instalim i pandërprerë në gjatësi prej ca. 0.5 m në distancë prej 50 mm (nëse instalojmë në vendin me shtypje të 
lartë të ujit, gjithmonë i jepet përparësi ngjitjes /saldimit).
• Lidhjet kryqëzore dhe T-lidhjet mund t’i formojmë me tehun/tegelin e saldimit ose me ajër të nxehtë. 

HydroBlocker TEKATRAK KOMBI 125/150
Shirita mbyllës ekspandues-PVC të kombinuar

Mënyra e vendosjes gjatë lidhjes mur-mur (figura 4)
Pjesa e poshtme e profilit me materialin mbyllës ekspandues vendoset gjatë derdhjes së parë të betonit.  Në këtë 
mënyrë, rreziku nga ekspandimi i parakohshëm për shkak të shiut mund të zvogëlohet dhe profilin mund ta vendosim 
me kallëp. Pjesa e gjatë e profilit mund të instalohet në beton pa fiksime shtesë.

AMBALAZHIMI
Rrotull 25 m në karton, në komplet me 50 shtrënguese 

MAGAZINIMI
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 profilet përmbajnë shiritin hidrofil i cili në kontakt me lagështinë ekspando-
het dhe për këtë arsye duhet ta ruajmë në vend të thatë të mbrojtur prej lagështisë.

VËREJTJE
Përshkrimet e produktit përmbajnë informata të përgjithshme në bazë të përvojës dhe testimeve të prodhuesit dhe 
nuk marrin parasysh kërkesat specifike për përdorime të llojeve tjera. Ju lutemi që në mënyrë precize t’iu përmba-
huni udhëzimeve dhe rekomandimeve për kyerjen e punimeve. Vizatimet në këtë broshurë janë të paraqitura si skica 
dhe mund të mos paraqesin situatat reale. Nëse ka nevojë, paraqitjuni shërbimit tonë teknik. 
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