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Art.4006 FLEX 
Izolues lagështie për dyshemetë e banjave dhe të ballkoneve 

 

 
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME: 

 
Hidroizolues cimentoje me dy perberes me bazë lidhesa sintetik,kuarc dhe fillera të 
zgjedhur.elastike per hidroizolimin e ballkoneve,tarracave,banjo,pishina etj. 
Falë karakteristikave të të lidhësit sintetik  produkti ruan elasticitetin e tijënë te gjitha 
kushtet e ambientale . 
 

 
KËSHILLIME: 
 

 Ruaje produktin në ambjente të thata  

 Përdoret në temperaturat nga 10°C-30°C  

 Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë 

 Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe 

burimeve të nxehtësisë 

 Mos përdorni spesorë më rë mëdhenjë se dymm për dorë 

 

 
PËRDORIMI: 
 
Mënyra e përdorimit të produktit është si më poshtë: 
Pastrohet siperfaqia nga pluhërat dhe papastërtitë vajërat dhe copëzat e 
shkëputëshme.Mbas pastrimit bëhet riparimi I sipërfaqieve të dëmtuara ose gopat e 
ndryshme duke stukuar ose mbushur me llac me bazë cimentoje. 
Përpara  trajtimit të sipërfaqes me mapelastik ajo duhet të laget më parë me ujë  
Hidhet përbërësi B(lëngu) në përbërësin A ngadal duke e xhiruar me përzierës me 
xhiro të ulëta duke pasur kujdes që të bëhet një përzierje uniforme në të gjithë kovën. 
Produkti i përzier duhet të përdoret Brenda 60 min duke përdorur një shpatull lisho dhe 
duke e shtruar në mënyrë të tillë që të most ë ketë spesor më të madh se dy milimetra 
për dorë. 
Në temperaturat e larta mos e ekspozoni në diell materialin , 
Evitoni në raste të temperaturave të larta apo në ambiente me korente ajri që produkti 
i aplikuar të thaet shpejtë 
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KARAKTERISTIKAT 
 
  

• Pamja:                           Pluhur  
• Ngjyra:                        E bardhë/gri 
• Ruajtja:   9 muaj 
• Djegshmeria:               E padjegshëm 
• Mbetje e thatë: 100%-50% 
• Ngjyra e përzierjes:   Gri 
  
 
 

 

• Konsistenca e përzierjes:                Masë plastike e aplikueshme 
me shpatull 

• Kohëzgjatja e përzierjes:                 ≥ 60 min 
• Dendësia e përzierjes:       1. 7 gr/cm³ 
• Temperatura e aplikimit:                          5 °C - 35 °C 
• Trashësia max me dorë:              1 mm 
• Koha midis duarve:     Pas 4-5 orësh 
• Koha për shtrimin e pllakave:      Pas 5 ditësh 

 
 
Të dhënat përfundimtare:  
 

 

• Forca ngjitëse ne beton sipas EN 1542 (Në 28 ditë ne 
28°C dhe 50% UR):   

> 0.8 N/mm² 

• Forca ngjitëse fillestare sipas EN 14891-A.6.2: > 0.5 N/mm² 
• Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë sipas EN 14891-A.6.3: > 0.5 N/mm² 
• Forca ngjitëse pas veprimit të nxehtësisë sipas EN 
14891-A.6.5: 

> 0.5 N/mm² 

• Forca ngjitëse pas veprimit të cikleve ngrirje-shkrirje 
sipas EN14891-A.6.6: 

> 0.5 N/mm² 

• Zgjatja > 20% 
• Përshkueshmëria sipas EN 14891-A.7(pas 7 ditesh ne 
P=1.5atm): 

I papërshkrueshëm nga uji 

 
 
 
 
 
 
 
 
Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues  për rezultatin final.Të dhënat në 
skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknollogjisë së 
prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet 

   


