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HIDROGLET P1 
Përzierje që derdhet dhe përhapet vetë për rrafshim të sipërfaqeve dhe dyshemeve (me trashësi 

deri në 20mm), e përgatitur me bazë të çimentos. 

Përputhet me EN 13813, CT-C30-F7 

  FUSHA E APLIKIMIT  

Për nivelim (rrafshim) të sipërfaqeve jo të rrafshëta deri në 20 mm për sipërfaqe të dyshemeve të betonit ose 

shtresave të dyshemeve të çimentos, gjatë realizimit të fazës përfundimtare për përgatitje të sipërfaqes për 

parket, laminat, PVC dhe gomë. Është i përgatitur për instalim manual dhe me makineri. 

 KARAKTERISTIKAT  

 ngjitje e shkëlqyeshme 

 përgatitje e thjeshtë, 

 aplikim i thjeshtë 

 produkt që vetë-nivelohet 

 ekonomik 

 KARAKTERISTIKAT TEKNIKE  
 

 
TIPARET 

 
METODA 

 
VLERA E DEKLARUAR 

Pamja - Pluhur gri 

Forca e presionit EN 13892-2 > 30MPa 

Forca e lakimit EN 13892-2 >7MPa 

Ngjitja për baze (substrtati) EN 13892-8 >1,5MPa 

Trashësia e një shtrese - deri 20mm 

Koha e punës së hapur në temperaturë prej 10- 

30°С 
- deri 30min 

Përdorim mekanik për qarkullim të lehtë në 
temperaturë prej 20˚С - pas 6h 

Përdorim mekanik për qarkullim të rëndë në 

temperaturë prej 20˚С 
- pas 7 ditë 

 

  METODOLOGJIA E ZBATIMIT  
 

 PËRGATITJA E BAZËS 

Hidroglet P1 aplikohet mbi bazë të betonit ose llaçit të çimentos që është e shëndoshë, e fortë, e pastër, e 

pastruar nga pluhuri, me forcë minimale të presionit prej 30MPa, pa plasaritje, pa njolla të yndyrës dhe pa 

mbetje të bitumit/katranit. Para aplikimit të përzierjes, patjetër duhet të aplikohet shtresë paraprake U-Lidhje ose 

ADING Betonkontakt. 
 
INSTALIMI 

Hidroglet P1 përgatitet me ujë (për 20kg shtohen 4.0-4.8l) dhe përzihet derisa masa të barazohet (balancohet) 

plotësisht. Instalimi bëhet me dorë, me shpatull çeliku që ka dhëmbëza ose me makinë. Trashësia maksimale e 

shtresës është 20 mm. Pas aplikimit të materialit duhet të shtrydhet (nxirret) ajri i mbetur e kjo bëhet me rul me 
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Rrezik për shëndetin: Duhet të shmanget kontakti i produktit me lëkurën dhe inhalimi i materialit në formë pluhuri. Materiali nuk është toksik,  

por në rast të kontaktit, në raste të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës, vendet e prekura duhet menjëherë ë lahen me ujë dhe sapun. 

Nëse materiali shpërthen në sy, sytë duhet menjëherë të shpëlahen me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacionet 

plotësuese gjenden në Listën e sigurisë së produktit. 

Zjarri Hidroglet-P1 është produkt që nuk ndizet. Informacionet plotësuese gjenden në Listën e sigurisë së produktit. 

Pastrimi dhe depozitimi: Mbetjet e palidhura të Hidroglet-P1 pastrohen me ujë. Paketimi i vjetër që është përdorur duhet të depozitohet 

sipas rregullave lokale për këtë lloj të mbeturinave. 

Rekomandojmë që mënyra e aplikimit dhe sasitë e nevojshme t’u përshtaten kushteve të punës në objekt, si dhe patjetër të përdoret pajisje 

përkatëse. Informacionet plotësuese gjenden në Listën e sigurisë së produktit. 

gjemba. Nëse duhet të arrihet trashësi më e madhe e shtresës për rrafshim, mund të aplikohen më tepër 

shtresa të Hidroglet P1. Aplikimi mund të bëhet 48 orë pas instalimit të shtresës së mëparshme. Para aplikimit 

të çdo shtrese të re patjetër duhet të aplikohet ndonjë nga shtresat paraprake U-Lidhje ose ADING 

Betonkontakt. Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë brenda kufijve prej 10°C deri 30°C. Koha e hapur për 

punë në këtë temperaturë është 30 minuta. 
 

 KONSUMI  

Për shtresë prej 1mm: ~1.6 kg/m² 

 PASTRIMI  

Veglat dhe pajisjet pastrohen me ujë 

 PAKETIMI  

Thes me valvule prej 20kg 

 MAGAZINIMI  

Në ambalazh të mbyllur origjinal, në dhoma të thata. Afati i përdorimit: 12 muaj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


