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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Ngjitës elastomer poliuretani me bazë holluesi, me një përbërës, për 

aplikim me furçë me ngjitje të shkëlqyer. Ofron rezultate të shkëlqyera 

dhe mbrojtje afatgjatë kur dështojnë metodat e tjera të ngjitjes, siç 

janë sipërfaqet me ujë të ndenjur, akull, themele, etj. I përshtatshëm 

për rezistencën ndaj ujit të çative, shtëpive me çati, papafingove, 

ballkoneve, vllajave, plantacioneve të luleve, themeleve, fletëve të 

çimentos së asbestit, kanaleve ujitëse, garazheve, stadiumeve, urave, 

tuneleve, etj. Shtresa e formuar siguron një sipërfaqe mbi të cilën mund 

të ecësh, që ruan elasticitetin e saj nga -20 ºC në 90 ºC. Mbulimi dhe 

veshja e çatisë mund të ulë temperaturat në ambientet e brendshme 

deri në 5 ºC gjatë muajve të verës. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Graviteti specifik 1,40 - 1,42 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

1,5 - 2 m²/lt në varësi të sipërfaqes. 

Hollimi 
Deri në 10 % për vëllim duke përdorur holluesin e 
veçantë DURAflex. 

Koha e tharjes 
Sipërfaqja thahet për 6 - 8 orë, në varësi të llojit të 
sipërfaqes. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

Të paktën 12 - 18 orë pas aplikimit të shtresës së parë 

dhe jo më vonë se 36 orë. Këto afate kohore janë më 

të gjata në kushte të ftohta moti dhe me lagështirë. 

Kategoria e POA 
"Veshje të veçanta me një përbërës". Lloji D. Vlera e 

pragut të POA = 500 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA 

për produktet e gatshme = 400 gr/lt. POA: përbërësit 

organik të avullueshëm me pikë vlimi < 250 οC 

Kushtet e motit 
Të moderuara dhe të rënda (Klasifikimi M&S). * Sipas 

EOTA (ETAG 005) për bojërat rezistente ndaj ujit me 

aftësi përhapëse. 

Jetëgjatësia 
10 vjet (Klasifikimi: W2). 

Pjerrësitë e 

sipërfaqes/gradienti i 

sipërfaqes 

<5 % (Klasifikimi: S1 deri S4). 

Temperaturat 
-20 ºC (Klasifikimi: TL3) dhe 90 ºC (Klasifikimi: TH4). 

Ngjyra 
E bardhë. Nuk ngjyroset. 

 

 

 
Isolor Duraflex 

Ngjitës elastomer poliuretani 

 

 Rendimenti i mbulimit: 1,5 - 

2 m²/lt  

 Koha e tharjes: 6 - 8 orë 

 Hollimi: Deri në 10% për 

vëllim duke përdorur holluesin e 

veçantë DURAflex. 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 12 - 18 orë 

 Paketimi: 750 ml, 4 lt, 18 lt 

 Aplikimi: Me furçë, rul, spatul, furçë 

e trashë 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga pluhuri, yndyra, vaji, bojërat e mëparshme të 

rrjepura, pjesët e lirshme, mbetjet e mykut, etj. Riparoni siç duhet çarjet dhe 

nyjat e zgjerimit, duke i përforcuar me gjeotekstil ose me rruaza polimeri apo me 

ngjitës të përshtatshëm poliuretani. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë. Për izolimin e vjetër ku është përdorur ngjitës akrilik 

konvencional, aplikoni fillimisht astar Smaltox mono. Hidhni materialin në 

sipërfaqe dhe aplikoni dy shtresa në mënyrë të njëtrajtshme. Çdo material që 

mbetet në një enë të hapur nuk duhet të përdoret nëse është bërë dukshëm më i 

trashë! Konsultoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produktit për më shumë 

informacion. 

PASTRIMI I MJETEVE 

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

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

menjëherë ato me DURAflex THINNER. Nëse boja thahet, ajo mund të hiqet vetëm 

me detergjente të fortë. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30 οC dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. Kushtet e 

këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund. 

RUAJTJA 

Mbajeni në vend të freskët. Mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. 

Koha e ruajtjes 12 muaj. Pas aplikimit, mbyllni enën fort dhe ruajeni me kokë 

poshtë për ta përdorur brenda 12 orësh. Nëse materiali është bërë dukshëm më i 

trashë, mos e përdorni! 

SHËNIME 

I dëmshëm dhe i ndezshëm. Përmban përbërës ksilol dhe izocianat. Mund të gjeni 

më shumë informacion në Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Materialit të 

produkteve (FDSP). 

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


