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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Ngjitës i bardhë me bazë çimento Portland me forcë të lartë 

ngjitjeje dhe zero rrëshqitje. I përshtatshëm për shtrimin e 

pllakave qeramike dhe tullave dekorative në beton, llaç 

çimentoje dhe sipërfaqe suvaje si për përdorime të brendshme 

ashtu edhe të jashtme. Kategoria C1T sipas EN 12004. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Pluhur i bardhë. 

Përzierja me 

ujë 

1.2-1.4 kg ujë për 5 kg pluhur. / 6-7 kg ujë për 25 kg 

pluhur. Për aplikime të vështira (pllaka me përthithje 

të ulët, zona me lagështirë të lartë dhe luhatje të 

konsiderueshme të temperaturës, etj.), rekomandohet 

të shtoni 1 - 3 kg emulsion akrilik ndërtimi FIX 

Smaltoplast DUR (gomë sintetike) për 25 kg ngjitës. 

Konsumi 2.5 - 4.5 kg / m², në varësi të butësisë së sipërfaqes 

dhe trashësisë së aplikimit. 

Koha e hapur 

për aplikim 

20 - 25 minuta 

Koha për 

korrigjimet e 

vogla 

10 - 15 minuta, në varësi të temperaturës. 

Koha e 

punimit 

Ngjitësi lejon vazhdimin e punës për 3-4 orë në varësi 

të temperaturës dhe lagështisë 

Rrëshqitja 
<0.5 mm (EN 1308) 

Forca e 

shkëputjes 

(EVETAM / MIRTEC, RAPORTI I TESTIMIT NR. 3506 

4/2014) 

Në beton pas 

28 ditësh: 

1.36 N / mm2 (EN 1348) 

Pas ngrohjes 

në 70 °C: 

0.95 N / mm2 (EN 1348) 

Pas zhytjes: 
1.65 N / mm2 (EN 1348) 

25 cikle 

ftohjeje 

1.02 N / mm2 (EN 1348) 

Standardet 
C1T sipas EN 12004 

 

  

 

Vechro Bond 1000 

 

Ngjitës akrilik i bardhë  

për pllaka 

 

 Konsumi: 2.5 - 4.5 kg / m² 

 

 Paketimi: 5kg, 25kg 

 

 Aplikimi: Me spatul të dhëmbëzuar 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sigurohuni që sipërfaqja të jetë pa pluhur, yndyrë dhe materiale të lira. 

Nëse substrati është i lirshëm ose gërryes, rekomandohet lyerja e 

sipërfaqes duke përdorur një astar të veçantë. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë duke përdorur një turjelë me shpejtësi të ulët (një thes prej 

25 kg në afërsisht 6-7 kg ujë të freskët).  

• Aplikoni ngjitësin në mënyrë të njëtrajtshme duke përdorur një 

spatul të përshtatshme të dhëmbëzuar (në varësi të substratit dhe llojit 

të pllakës) në të gjithë sipërfaqen e substratit. Trashësia maksimale e 

aplikimit 10mm. 

• Përzierja e shtresuar duhet të mbulohet me pllaka brenda një 

periudhe prej 20-25 minuta nga aplikimi i ngjitësit dhe në çdo rast para 

formimit të një kore (shtrese) në sipërfaqen e saj. 

• Shtroni pllakat duke ushtruar presion mbi to. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Pastroni mjetet menjëherë pas përdorimit me ujë dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Nuk rekomandohet të përdoret në kushte ekstreme mjedisore të acarit 

ose nxehtësisë (temperatura e aplikimit: + 5 °C deri në + 35 °C). Në kushte 

të temperaturës së lartë, mbi 35ºC, rekomandohet lagia e sipërfaqes me 

ujë para se të lyhet, në mënyrë që të parandalohet avullimi intensiv i ujit 

nga llaçi pas lyerjes. 

RUAJTJA 

Përmbajtja e thesit duhet të mbrohet nga lagështia. Koha maksimale e 

ruajtjes, në paketim të mbyllur dhe në mjedis të thatë: 12 muaj nga data 

e prodhimit. 

SHËNIME 

Përmban Çimento Portland, kimikate. Mund të shkaktojë alergji. 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

Mbajeni larg fëmijëve. Udhëzimet e mësipërme për përdorim janë tregues 

i përdorimit korrekt të produktit. Për detaje teknike shtesë dhe më të 

sakta mund të kontaktoni departamentin teknik të shoqërisë 
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EN 12004 

VECHRO BOND 1000 

Ngjitës çimento me vendosje normale,  

me rrëshqitje të zvogëluar 

C1T 

Reagimi ndaj zjarrit:  

Fuqia e ngjitjes fillestare në tërheqje:  

Forca e ngjitjes në tërheqje pas uljes së 

nxehtësisë:  

Forca e ngjitjes në tërheqje pas zhytjes në 

ujë:  

Forca e ngjitjes në tërheqje pas cikleve të 

ngrirjes/shkrirjes:  

Kategoria A1 

> 0.5 N/mm2  

> 0.5 N/mm2 

> 0.5 N/mm2 

> 0.5N/mm2 

 

Ne garantojmë cilësinë e produktit lidhur me specifikimet e tij teknike, 

siç pasqyrohet në deklaratën e performancës (CE) dhe broshurën teknike. 

Kjo garanci zbatohet në mënyrë rigoroze dhe vetëm për produktin e 

dhënë, dhe në asnjë rast nuk zbatohet për rezultatin përfundimtar nga 

zbatimi i tij, çka varet në një masë të madhe nga përvoja dhe cilësia e 

punës së secilit përdorues, si dhe nga kushtet e aplikimit. Rekomandohet 

që përdoruesi të aplikojë produktin mbi një bazë testimi, në një shkallë 

të vogël, dhe ta vërë produktin në përdorim pasi të jetë i sigurt për 

rezultatet.  

Publikimi i kësaj broshure teknike anulon çdo version të mëparshëm të saj 

 

Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive 

dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me 

kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo 

dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për 

përdorimin. 


