
Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve 
fasadore të jashtme dhe mureve të brendshme.                     

Sfera e përdorimit:

 Përzierje një komponent pastoze; 
 Rezistent ndaj akullit;
 Posedon elasticitet të lartë;
 Është ujë mos lëshues, ndërsa avull lëshues;
 I thjeshtë për vendosje;
 Prodhohet në shumë nuanca; 
 Athezion të shkëlqyer për bazën;
 Fortësi të shkëlqyera të llakimit;
 Prodhim ekologjik;  

Cilës:
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Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja ku vendoset HIDROFAS  Z duhet të qëndroj 
minimum 14-18 ditë, e shëndosh, e pastër, pa yndyra 
dhe pa pluhur, e rrafshët dhe e thatë.
Baza përgatitet ne PRIMER V e cili vendoset ne furçe.

Compatibility:

HIDROFAS Z përpara përdorimit përzihet, vendoset 
me gletore të rrafshët në shtresë me trashësi prej 2 
mm. Menjëherë pas saj llaçi punohet rustikohet  me 
gletore plastike në drejtim përkatës ku fitohet tekstura 
e kërkuar rustikale (e rrolluar).
Temperatura ku realizohen punimet duhet të jetë në 
kufi prej + 10°C deri +35°C. Sipërfaqet e punuara duhet 
të jenë të mbrojtura nga reshjet, era e fuqishme dhe 
ndikimi direkt i diellit për periudhë prej 4  8 orë pas 
vendosjes së llaçit dekorativ.   

Inkorporim:
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Llaç dekorativ me strukturë rrustikale i punuar mbi bazën e emulsionit akril

Karakteristika teknike  :

Masa voluminoze:             

Përmbajtja e materies së thatë:                

Koha e tharjes së materialit të 
aplikuar:     

Koha e ngurtësimit e materialit të 
aplikuar:    

Ph:  

1.3-1.5 gr./cm2

82±1 %

40-60 min.

3-4 orë

8-10

Compatibility:

Compatibility:

2PRIMER V:                            0,15 deri 0,25 kg/m
2HIDROFAS  Z: (2 mm)             2,80 deri 3,50 kg/m

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas 
përdorimit

Harxhimi:

Pastrimi:
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Rrezik për shëndetin:
Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident 
në rast të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës vendet duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme 
të bëhet shpëlare të menjëhershme me shumë ujët  dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.  
Zjarr:
HIDROFAS  Z nuk digjet.  
Pastrim dhe deponim: 
Mbetjet e palidhura prej HIDROFAS  Z bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj 
mbeturine. 
Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate. 
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Compatibility:

PRIMER V:                            në sete prej  5 dhe 10 kg.
HIDROFAS  Z :                      në kova plastike 20 kg.

Paketim:

Compatibility:

Compatibility:

Në ambalazhe origjinale në temperaturë prej 5°C deri 
35°C dhe i mbrojtur nga ndikimi direkt nga rezet e 
diellit. Afati i përdorimit: 12 muaj. 

Të dhëna në ton - kartë e Ading.  

Mundet të ketë devijime të ngjyrave të dhëna në ton-
kartën  për shkaqe teknike, të cilat nuk ndikojnë në 
kualitetin e materialit. Munde punime dhe në ngjyra të 
tjera, jashtë standardeve ton-karta, me kërkesë të 
veçantë të blerësit.
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