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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Shtimi i ngurtësuesit GUMILAK metal në GUMILAK metal 

përshpejton tharjen dhe zhvillimin e fortësisë, rrit vetitë 

mekanike të bojës dhe në të njëjtën kohë arrin rezistencë më të 

lartë ndaj kushteve të pafavorshme të motit. Ngurtësuesi 

GUMILAK metal ka përmbajtje të lartë ngurtësie, duke siguruar 

rritjen e efektivitetit, rezultate me më shumë kosto-efektive 

dhe përqindje më të ulët të POA. 

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Graviteti 

specifik 

1,00 – 1,02 kg/lt. 

Shtimi - 

Hollimi 

10% për vëllim në GUMILAK metal. Holloni me 
holluesin e duhur në varësi të mënyrës së 
aplikimit. 

Koha e 

tharjes 

Thahet për 2-3 orë 

Mundësia 

për shtresë 

të dytë 

Të paktën 18 orë pas aplikimit. Rekomandohet të 

jepet shtresa e dytë pasi shtresa e parë të jetë 

forcuar plotësisht. Këto afate kohore janë më të 

gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë. 

Klasa e POA 
Nuk zbatohet.* 

* Produkti që përftohet pas përzierjes së 

ngurtësuesit GUMILAK metal me GUMILAK metal 

përfshihet në Kategorinë POA: A. "Veshje të 

veçanta me një përbërës. Përfundim anti-

gërryes". Β. "Veshje të veçanta me dy përbërës. 

Përfundim anti-gërryes" 

Afati i 

ruajtjes në 

enë 

Përzierja e përftuar e GUMILAK metal HARDENER 

- GUMILAK metal, pas përzierjes duhet të 

aplikohet brenda 8-12 orësh. 

 

  

 

Gumilak Hardener 

 

 

 Koha e tharjes: 2- 3 orë 

 

 Hollimi: 10 % për vëllim në 

GUMILAK metal 

 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 18 orë 

 

 Paketimi: 375 ml 

 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRDORIMI I NGURTËSUESIT 

Shtoni ngurtësuesin GUMILAK metal Hardener në një raport vëllimi prej 

10% në GUMILAK metal dhe përzieni mirë. Holloni me holluesin e duhur në 

varësi të mënyrës së aplikimit. 

Përzierja duhet të aplikohet brenda 8-12 orësh. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. 

Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini 

ato me ujë të ngrohtë me sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e hapësirës 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët 

se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e 

produktit në fund. 

RUAJTJA 

Pas hapjes, mbyllni enën mirë dhe ruajeni në zona me pak lagështi. 

SHËNIME 

TË RREZIKSHME PËR MJEDISIN. 

IRRITUES. 

Për më shumë informacion referojuni Fletës së të Dhënave të Sigurisë së 

Materialit (MSDS). 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


