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TEKATRAK Q1 / Q2
Gyp për orientimin e plasaritjeve

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 janë tuba me shtresë/veshje  PVC të brendshme përforcuese, të cilët i instalojmë kur 
na duhet të sigurojmë papërshkueshmëri (hidroizolim) të ujit në mure.  Me vendosjen e  Hydroblocker Tekatrak Q1 
/ Q2 arrijmë:
• Kontroll të plasaritjeve- parapërcaktim/inicim të kursit të plasaritjeve,
• Mbyllje të plasaritjeve (të shhkaktuara) nga vendosja e ankerëve,
• Instalim/vendosje e shpejtë dhe efikase të tubave.

Hydroblocker Tekatrak Q1 e instalojmë në mure me trashësi 24–35 cm. 
Hydroblocker Tekatrak Q2 e instalojmë në mure me trashësi 35–50 cm. 

Përmasat e tubit janë paraqitur në figurën 1. 
 

 
 
 Figura 1 

Përforcim me 
PVC-U gyp 
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UDHËZIME PËR PËRDORIM 

 

• Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 para 
përdorimit duhet ta shkurtojmë në 
gjatësinë e duhur varësisht nga 
muret e objektit. 

•  Tubin nga njëra anë e presim ( 4-7 
cm thellësi) dhe në të ndërtojmë 
ulluk me anë të të cilit gypin e 
montojmë në    Hydroblocker 
Tekatrak KOMBI 125 / 150 ose 
Hydroblocker Tekatrak VB1 / VB2 ,  
dhe në këtë mënyrë 
mbyllim/izolojmë pllakat e poshtme 
dhe muret.  Duhet të kemi kujdes, që 
gypin ta montojmë ca. 5 cm mbi 
pllakën e poshtme në mënyrë që 
nëpër atë të mund të rrjedhë betoni. 
Skajin e sipërm të gypit e fiksojmë 
me kapëse/shtrënguese për 
armatarat e ankeruara.  

• Në ato vende në të cilat do të 
vendosen brinjët inicuese 
(indukuese), duhet që në kallëp të 
vendosim shiritin në formë trapezi 
me anë të të cilit akoma e 
dobësojmë/shkaktojmë çarje të 
caktuar të murit. 

•  Betonin e vendosim në kallëp në 
mënyrë të njëtrajtshme dhe në të 
njëjtën kohë në të dy anët e gypit. 

•  Pas përfundimit të betonimit, nuk 
guxojmë ta largojmë gypin e 
brendshëm përfrocues PVC-U, por të 
tërin bashkë e mbushim me beton 
gjatë procesit të punës ose pastaj. 

PËRPARËSITË E PËRDORIMIT 
• Paraqitje e kontrolluar e plasaritjeve 

të cilat krijohen nga tkurrja e betonit 
me seksion tërthor të zvogëluar.  

•  Mbyllje e plasaritjeve të cilat 
paraqiten për shkak të tkurrjes së 
ankerave ndarës. 

• Muret mbesin statikisht stabile sepse 
armatura mbetet e pandryshuar. 

• Shpenzime më të vogla- vendosje më 
e lehtë e gypit. 

 

Prerja tërthore e garazhit shumëkatësh 
nëntokësor sipas sistemit vaskë e bardhë 
 

PVC  shirita mbyllës të jashtëm për 
mbylljen e  lidhjeve punuese 
 

2 x 3 Φ 12 mm 
Armaturë shtesë e cila vepron kundër 
tkurrjes së betonit përgjatë gypit 
 

Gypi për orientimin e plasaritjve  Q1/Q2 
 

Gypi për orientimin e plasaritjve  Q1/Q2 
 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 për mbylljen e lidhjeve ndërmjet 
pllakës dhe  murit 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 për mbylljen e lidhjeve ndërmjet 
pllakës dhe murit 
 

2 x 3 Φ 12 mm 
Armaturë shtesë e cila vepron kundër 
tkurrjes së betonit përgjatë gypit 

PVC shirita të jashtëm për 
mbylljen e lidhjeve punuese 
radnih spojeva 
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Paralajmërim! 
Për të realizuar hidroizolimin e objektit, duhet të arrijmë vazhdueshmëri respektivisht monolitet të plotë të mureve 
anësore të objektit.  Këtë e arrijmë me anë të realizimit të numrit të duhur të lidhjeve punuese të cilat i mbyllim me 
shirita mbyllës Hydroblocker Tekatrak (PVC, metalike) dhe lidhjeve të dukshme me anë të instalimit të Hydroblocker 
Tekatrak Q1 / Q2 në vendet e dilatimeve zgjeruese të parashikuara. Në këtë mënyrë parandalojmë 
paraqitjen/krijimin e plasaritjeve të pakontrolluara teknologjikisht.
Për këtë është e nevojshme, varësisht nga numri i lidhjeve, trashësia e mureve dhe lartësia e tyre, të bëhet edhe 
zgjedhja  e duhur e recepturës së betonit të njomë i cili do të vendoset në mure- në mënyrë që sipërfaqja më e 
madhe të jetë pa dilatime, tkurrja e betonit duhet të jetë më e zvogëluar respektivisht më e kompensuar. 

AMBALAZHIMI
copë: gjatësi 3 m, 4 m ose 5 m 

MAGAZINIMI
Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 duhet ta mbrojmë nga dëmtimet. 

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. 

Informata teknike (08/17).


