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 APLIKIMI: AKRIL NIVELIT S-OLMA është shtresë vetëshpërdndarëse dy-komponente dyshemeje. Përdoret 
pët rrafshimin e sipërfaqeve të betonit si shtresë për vendosje të shtresave përfundimtare të dyshemesë si parket, pllaka 
qeramike, linoleum, shtresa PVC, tapete, sintelona etj.) 
 
 Përbërja: AKRIL NIVELIT S-OLMA është shtresë e qendrueshme dy-komponente me bazë të emulsioneve 
organike (dispersione), fillera të veçantë dhe aditivë specialë për homogjenizim, ngjitje të mirë me shtresën dhe 
vetëshpërndarje. 
 
 Veçori: AKRIL NIVELIT S-OLMA jep sipërfaqe të sheshtë dhe të niveluar. AKRIL NIVELIT S-OLMA i 
inkorporuar ka sipërfaqe të mbyllur dhe të sheshtë, rezistente ndaj hollimit dhe ngarkesave të mesme mekanike. Është 
përjashtuar përdorimi në hapësira ku përdoren mjete të rrjedhshme agresive kimike. 
 
 Inkorporimi: AKRIL NIVELIT S-OLMA 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 nga 10 deri në 15  minuta dhe  deri në 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) shtresa nuk duhet të përmbajë papastërti alkale dhe të tjera. Pas derdhjes së përzierjes së përzjerë 
kryhet rafshimi e imët që zgjat deri në përfundimin e lidhjes së masës deri në forimin e sipërfaqes së sheshtë homogjene 
dhe  të pastër. 
 Temperatura optimale për inkorporim rekomandohet të jetë deri 10 C deri 25 C. 
 Koha e inkorporimit është 30 minuta. Në temperaturë prej 20C për 24 orë arrin 50% të fortësisë së saj dhe fortësi 
komplete e arrin pas 10 ditësh. 
 
 KONSUMI: Konsumi i AKRIL NIVELIT S-OLMA është nga 1 kg/m2 deri 3 kg/m2 në varësi të shtresës së 
betonit. 
 
 PAKETIMI: AKRIL NIVELIT S-OLMA dorëzohet në paketime 
  Komponenti A në kova plastike prej 10 kg 
  Komponenti B në thasë natroni prej 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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