
Për mbyllje të rrjedhjeve aktive të ujit ose vesim tek 
objektet nënujore të liqeneve akumuluese, digave, 
rezervuare, pishinave, tunele, miniera, bodrume, 
vendstrehime, mure mbështetëse etj. Shpesh përdoret 
për përgatitjen e bazës për vendosje e Hidromal.  

Sfera e përdorimit:

UBRZUVAÇ-Ç                        
Përzierje për lidhje të shpejtë për mbyllje e prodhuar në bazë çimento. 
I përgjigjet: BS1881 part4

Fillim ekstra të shpejt dhe fund i lidhjes;
Ppërzierje një komponenti me formë pluhuri;
Ngjitje të shkëlqyer për baza për beton, gurë ose 
llaç; 
Nuk përmban klorid; 

Cilësi:

Karakteristika teknike:

6,0±2  MPa
25,0±3 MPa   

~ 1,0 min   

Përgatitje e bazës:

Hapja e cila duhet të mbyllet duhet të gërmohet në 
thellësi prej minimum 15,00 milimetra ne formim të 
sipërfaqeve valore. Forma e formuar e hapjes nuk 
duhet të jetë “V” forma. Nga baza duhet të mënjanohen 
të gjithë pjesët e lidhura dhe  të palidhura e njëjta duhet 
të jetë pa yndyra, pa pluhur dhe e pastër. 

Fortësi e presionit:
(EN 1015-11)
- pas 1 orë
- pas 28 ditë    

Fillim i lidhjes 
(EN 196-3)

Inkorporim:

UBRZUVAÇ-Ç i hidhet ujë të patër në raport mase 
1:0,3. Përzihet me ndihmën e shputës(shpaklos) ose 
me dorë duke përdorur doreza mbrojtëse për shkak të 
temperaturës që krijohet gjatë hidratimi i materialit si 
dhe mbrojtje nga irritimi kimik. Sasia që bashkohet 
duhet të jetë në përputhje me koha shumë e shkurtër 
për aplikim të materialit. 
Përzierja e përgatitur menjëherë vendoset në bazën 
me shpakllë(shputë), gletore ose me dorë dhe duhet të 
kini kujdes të sigurohet kontakt maksimal me bazën 
dhe mbahet në arritjen e fillimit të lidhjes së materialit (1 
minutë).
Gjatë vendosjes së UBRZUVAÇ-Ç në temperatura të 
ulëta rekomandohet që uji i cili përdoret për përgatitjen 
e llaçit përpara të ngrohet (20°C). Në temperatura të 
sipërfaqes ose të ajrit < 1°C nuk përdoret aplikim i 
UBRZUVAÇ-Ç. 
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Harxhimi:    

Pastrimi:

Sasia e materialit të nevojshëm llogaritet sipas 
masës vëllimore  1,7 gram për centimetër kub.  

Vegla dhe pajisja në periudhën para lidhjes së llaçit 
pastrohen me ujë, pas lidhjes në rrugë mekanike. 

R
E

P
A

R
IM

I 
I 

B
E

T
O

N
IT

Prospekt teknik
Botim 06/2014  

Paketim:

Në thes prej 5 dhe 20 kilogramë.   

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në ambiente të 
thata në temperaturë prej 5 deri 35°C 
 Afati i përdorimit:12 muaj

ACCELERATOR-C

Rrezik për shëndetin:
Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte gjatë përzierjes të komponentit prej pluhuri. Gjatë 
kontaktit incident të prodhimit me lëkurën  duhet menjëherë të mënjanohet me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të 
bëhet shpëlare të menjëhershme me shumë ujët të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.    
Zjarr:
UBRZUVAÇ-Ç nuk digjet.  
Pastrim dhe deponim: 
Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative 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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