
Përdoret për punimin e laçeve prej betoni  të cilat nuk 
lëshojnë ujë për basenet, rezervuarët për ujë 
teknologjik dhe të pijshëm, puset, ambientet e 
podrumeve, kanalet, laçe për fasada etj. Me sukses 
ndikon në ndalimin e ngritjes kapilare të ujit nëpërmjet 
prerjes së laçit, si dhe rezistent në presionin hidrostatik 
pozitiv dhe negativ. 

Sferë e përdorimit:

Shtesë pluhuri për arritje ujë mos lëshim tek  laçeve 
prej çimento  
Ndikon në përmirësimin e karakteristikave të 
fortësisë të laçit prej çimento
Përmirëson rezistencën e laçit prej çimento ndaj 
agresioneve e akull dhe ndikimet   atmosferike;
Është kompatibil me lloje të tjera të shtesave për 
beton dhe llaç;
Nuk përmban klorit;  

Cilësi:

HIDRONORMAL      
Shtesë pluhuri për mos lëshim ujë të laçeve prej çimento 
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Prospekt teknik
Botim 08/2007  

Dozimi:

Dozimi bëhet në krahasim të sasisë së çimentos në 
përzierjen e llaçit dhe është 3-5 %. Në fillim përzihet me 
rërën dhe çimenton në të thatë pasta hidhet sasia e 
nevojshme e ujit.
Gjatë përgatitjes së llaçit prej çimento raporti i masës 
çimento-rërë është 1:2 deri 1:3,5. Çimento dhe rërë 
duhet it përmbushin specifikimet standarde. Përzierja 
e llaçit rekomandohet të bëhet me makineri. 

Masa voluminoze:

Tip: 

Karakteristika teknike:

Përmbajtja e klorikeve

Përmbajte e alkaleve

1,2±0,03 gr/cm³ 

Pluhur ngjyrë gri  

Nuk ka 

Nuk ka  

Kompatibiliti:

HIDRONORMAL është kompatibil me të gjithë aditivët 
nga programi i ADING. Në qoftë se në përzierjen prej 
betoni përdoret dy ose më shumë aditivë është e 
nevojshme të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e 
ndryshme dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen 
ndërmjet tyre përpara në përzierjen prej betoni. 
HIDRONORMAL është i përdorshëm me të gjithë 
llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe 
çimentove që rezistojnë sulfate.

Efekti nga mbidozimi:

Efekte negative nuk ka    

1

Paketim: 

Në thasë prej 5 kg. dhe 30 kg.

Magazinimi:

Në paketim origjinal në vend të thatë.  Afati i përdorimit: 
12 muaj
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Rrezik për shëndetin: HIDRONORMAL nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të kini kujdes të mos vijë ne kontakt me lëkurën, sytë ose të 
gëlltitet. 
Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm.
Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.
Zjarr: HIDRONORMAL është lëng që nuk digjet.
Pastrim dhe deponim: Pastrimi i mbeturinave të HIDRONORMAL bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale 
dhe rregullative për atë lloj mbeturine. 
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