
Për mbrojtje të mveshjes gjatë realizimit të punëve me 
beton. I dedikuar për çfarë do lloj mveshje: të çelikut, 
plastike dhe mveshje të impregnuar druri.

Fusha e aplikimit

OPLATIN V
Vaj universal i përzier  për mveshje

Mundëson ndarje të lehtë të mveshjes nga betoni;
Nuk lë damka në sipërfaqen e betonit;
E përmirëson cilësinë e sipërfaqes së betonit;
Shpenzim i vogël, ekonomik;
Nuk liron aromë të pakëndshme;
I thjeshtë për vendosje manuale dhe me makinë 
(me spërkatje);
Prodhim ekologjik;

Cilësi

Dendësia:

Karakteristika teknike

30,95-1,0 g/cm

2Prej                                              0,015 deri 0,03 kg/m

Rrezik për jetën: Prodhimi nuk përmban materie toksike. Të shmanget kontakti i prodhimet me flokët. Në rast të kontaktit incidental, prodhim i të lahet 
me ujë dhe sapun. Nëse materiali stërpik rastësisht në sytë ato duhet të shpëlahen me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Nëse gëlltitet, 
nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore.
Zjarr:  Oplatin-V është lëng që nuk mund të ndizet.
Pastrimi dhe vendosja në depo: Pastrimi i mbeturinave të Oplatin-V bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave 
dhe regullativave lokale për atë lloj të mbetjeve.

Vendosje

Vendosja bëhet  me furçë dhe me spërkatje me makinë 
me lëvizje të baraspeshuara, me ç'rast sigurohet 
mbulim  i barazuar e sipërfaqes. Vendosja e materialit 
në shtresa më të trasha (nëse rrjedh) mund të sjellë  
përkeqësim të dukjes së sipërfaqes së betonit.
Pas vendosjes Oplatin V duhet të lihet  e të mos preket, 
deri në humbjen e plotë të ngjyrës (10 – 20 minuta, 
varësisht nga kushtet e temperaturës). Betonimi duhet 
të bëhet në periudhë prej 48 orësh pas vënies së 
Oplatin-V. Temperatura e mveshjes, si dhe ajo 
ambientale gjatë vendosjes duhet të lëviz prej 0° C deri 
+35° C.

Pastrimi

Veglat dhe pajisja pastrohet, menjëherë pas përdorimit 
me ujë të pastër.

Dukje: lëng i verdhë 

Shpenzimi
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Përgatitje e nënshtresës

Sipërfaqja e mveshjes duhet të jetë e thatë, e pastër 
dhe ti mënjanohet pluhuri.

Paketimi

Govata plastike:          5,10 dhe 20 kg 
Fuçi plastike:                        180kg

Vendosja në depo

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në hapësira të thata, 
o onë temperaturë prej 5 C deri 30 C, i mbrojtur nga 

ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.
Afati i përdorimit: 6 muaj.
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