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 APLIKIMI: AKRIL NIVELIT P është masë dy-komponente, që siguron mbrojtje të sipërfaqeve të betonit nga 
shkatërrimi i shpejtë. Përdoret në objekte që shërbejnë për qarkullim të lehtë këmbësorësh, për përgatitje të shtresave të 
betonit nëpërmjet të cilave inkorporohen shtresa të gatshme dyshemeje (pllaka vinil; pllaka vinfleks; parket; laminate dhe 
shtresa të tjera). Mbi AKRIL NIVELIT P aplikohen shtresa përfunduese mbrojtëse, në objekte ku nuk përdoren mjete 
transporti dhe ngarkimi, por përdoren vetëm për qarkullim këmbësorësh (salla tekstili, magazina manuale etj.) 
  PËRBËRJA: AKRIL NIVELIT P është masë e qendrueshme dy-komponente me bazë të çimentove kualitet të 
lartë dhe fillera  kuarci të veçanta abrazive dhe shtojcë polimere për zmadhim të markës së presionit dhe për lidhje më 
efikase. 
 VEÇORI: AKRIL NIVELIT P mundëson mirëmbajtje efikase dhe të lehtë të sipërfaqeve të dyshemeve, e zgjat 
jetëgjatësinë e eksploatimit të të njëjtave dhe siguron mirëmbajtje të shpejtë dhe efikase të higjienës në hapësira. Me 
AKRIL NIVELIT P mundësohet shtresë e qendrueshme dhe shumë e fortë për përmirësim me shtresa të ndryshme të 
gatshme përfudnuese për dysheme (pllaka vinil; pllaka vinfleks; parket; laminate dhe shtresa të tjera). 
 APLIKIMI: AKRIL NIVELIT P përdoret në të gjitha hapësirat ku inkorporohen shtresa të gatshme dyshemeje 
(pllaka vinil; pllaka vinfleks; parket; laminate dhe shtresë  veshëse të tjera mbrojtëse dekorative me bazë të akrilateve). 
 INKORPORIM: AKRIL NIVELIT P përbëhet nga dy komponentë, komponenti A dhe komponenti B, të 
paketuar në raport përkatës (A:B = 1:3). Në atë raport të dy komponentët përzjehen mirë dhe fitohet masë ‘tendosëse’ që 
duhet të qendrojë 5 minuta dhe përsëri të përzjehet mirë para se të kryhet inkorporimi. 
 Inkorporimi kryhet sipas kësaj procedure: sipërfaqja e betonit duhet paraprakisht të pastrohet mirë me fshesë me 
korrent (të hiqet pluhuri) dhe pas saj të lahet mirë me ujë... Pastaj, në shtresën e pastër kryhet aplikimi i penetrimit akrilik 
që aplikohet me furçë të fortë. Nëpër penetrimit të pa tharë mjaftueshëm kryhet aplikimi i AKRIL NIVELIT P me mistri 
çeliku me dhëmbëza. AKRIL NIVELIT P aplikohet në një ose dy shtresa në varësi të ashpërsisë së shtresës së betonit. 
Në fund të aplikimit të masës kryhet rrafshim i imët (hekurosje) të sipërfaqes me çka fitohet sipërfaqe ideale e sheshtë, që 
është e gatshme për përmirësim të mëtejshëm. 
 KONSUMI: Konsumi i AKRIL NIVELIT P është nga 1 kg/m2 deri 3 kg/m2 në varësi të ashpërsisë së shtresës 
së betonit. Konsumi i pentrimit të akrilit është nga 0,3 kg/m2 deri 0,5 kg/m2, gjithashtu në varësi të ashpërsisë së shtresës 
së betonit. 
  PAKETIMI: AKRIL NIVELIT P dorëzohet në paketime: 
  Komponenti A në kova plastike prej 5 kg dhe 10 kg 
  Komponenti B në thasë natroni prej 15 kg dhe 30 kg 
 MBROJTJA GJATË PUNËS: Gjatë kohës së punës në mënyrë të detyrueshme të mbahen dorashka dhe veshje 
mbrojtëse. 
 AFATI I SKADIMIT: I ruajtur në magazina të thata dhe ambalazhin origjinal materiali ka afat skadimi deri 6 
muaj. 
 RUAJTJE: Të ruhet në magazinë të thatë në ambalazhin origjinal. 
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