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WRC PRIMER 

VETITË
• E përshtatshme për përdorime të shpejta-menjëhershme (sistem njëkomponentësh), si material impregnues para 
aplikimit të membranës HYDROBLOCKER WRC COATING
• Viskozitet të vogël
• Nuk përmban tretës 
• Nuk përmban izocianate 
• Freskon dhe përforcon sipërfaqen/bazën
• Lidh pluhurin
• Zvogëlon absorbimin e  bazës
• Konsumi: 0,1‒0,2 l/m2 (një shtresë)

FUSHA E PËRDORIMIT
Si material impregnues për sipërfaqe/baza poroze para vendosje së membranës Hydroblocker WRC coating për 
bazë/sipërfaqe poroze (beton, estrihe çimentoje, pllaka gjipsi, tulla, pllaka OSB etj.) 

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Sipërfaqja duhet të jetë fortë dhe pa pastërti (pluhur, lyra/vajra) si dhe pa mbetje të ngjyrave dhe lyerjeve tjera respe-
ktivisht, pa substanca të cilat mund të ndikojnë në ngjitje. Largojmë të gjitha pjesët e këqija dhe ato  të lidhura dobët.   
me ngjitës ose me rul e vendosim një shtresë  të HYDROBLOCKER WRC PRIMER. Në rast se sipërfaqja/baza është 
shumë poroze, janë të nevojshëm dy shtresa të materialit impregnues. Shtresën e dytë mund ta  vendosim men-
jëherë pasi që baza e absorbon shtresën e parë. Me vendosjene e membranës HYDROBLOCKER WRC COATING mund 
të fillojmë 2 orë pas vendosjes së shtresës lyerëse HYDROBLOCKER WRC PRIMER.

HYDROBLOCKER  WRC PRIMER 
Bazë/shtresë lyerëse njëkomponentëshe respektivisht material 
impregnues për sipërfaqe poroze siç janë: estrihet prej betoni, gjips 
çimentoje, beton dhe pllaka gjips-kartoni për impregnime para 
vendosjes së HYDROBLOCKER WRC COATING.



MAGAZINIMI
12 muaj në vend të thatë dhe të ftohtë në temperaturë ndërmjet 5 °C dhe 30 °C në ambalazh origjinal të mbyllur.
Nëse data për afatin e përdorimit të shënuar në etiketë skadon, kjo nuk nënkupton se produkt nuk është i përdor-
shëm. Është e nevojshme të testohen vetitë e produktit. 

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.

HydroBlocker WRC PRIMER  

TË DHËNA TEKNIKE
Masa e pafortësuar
Baza       dispersion akrili
Dukja        lëng i kuq  
Mekanizmi i fortësimit    avullimi i ujit

Pesha specifike     cca. 1,05 g/dm3
Koha e tharjes së shtresës               23˚C/50% lag. rel.                 cca. 2 h
Temperatura e vendosjes     prej +5 °C deri +30 °C
Soliditeti Shore A   ISO 868              65±5


