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 VEÇORI DHE DESTINIMI: EPOKON PRAJMER HB penetron thellë (impregnon, penetron) në shtresa 
poroze (beton, fasada etj) në atë mënyrë i përforcon dhe i zmadhon rezistencat mekanike dhe kimike të sipërfaqeve 
mbrojtëse. EPOKON PRAJMER HB përdroet si shtresë themelore (mbushje, prajmer) tek mbrojtja e sipërfaqeve poroze 
me materiale me bazë të rrëshirave epokside. 
EPOKON PRAJMER HB është rezistent ndaj ndikimit të kimikatave të ndryshme. Nën ndikim të rrezeve UV, filmi nga 
EPOKON PRAJMER HB e ndryshon ngjyrën, por ajo nuk e zvogëlon rezistencën mekanike dhe kimike. EPOKON 
PRAJMER HB aplikohet në temperaturë mbi +5C. Filmi i thatë është i shëdnritshëm, i fortë dhe rezistent ndaj ndikimeve 
mekanike. 
 Dëndësia: A: rreth 1,1 g/cm3 
   B: rreth 1,0 g/cm3 
 
 PËRBËRJA: EPOKON PRAJMER HB  është tretje transparente nga rrëshira epokside dhe ngurtësues me 
tretës organikë. 
 
 MËNYRA E DORËZIMIT: EPOKON PRAJMER HB dorëzohet në dy komponentë (komponentë A dhe B) 
 
 RAPORTI  E PËRZIERJES: Komponentët A dhe B përzjehen në raport 1 : 0,52. 
 
 MËNYRA E ZBATIMIT: Komponentët A dhe B para përdorimit përzjehen në raport peshe 1 : 0,52. Për 
perzierje manuale nuk rekomandohet sasi më e madhe se 3 kg. Rekomandohet aplikim i EPOKON PRAJMER HB me 
furçë ose me rul. Ajo është veçanërisht e rëndësishme kur aplikohet shtresa e parë për shkak të depërtimit më të thellë në 
shtresë. 
EPOKON PRAJMER HB mund të aplikohet në mënyrë ajrore dhe pa ajrore (airless). Gjatë punës duhet të synohet që 
EPOKON PRAJMER HB së më shumë të jetë e mundur të shtypet në shtresë. Përzierja e përgatitur duhet të 
konsumohet gjatë 8 orëve (në 20 C). Nëse temperatura është më e lartë koha e përdorimit të përzierjes është më e shkurtër. 
Komponentët A dhe B duhet të homogjenizohen mirë (rreth 10 minuta) sepse tek përzierja e pamjaftueshme nuk do të 
ketë ngurtësim të plotë, dhe në atë rast zvogëlohen veçoritë e filmit të ngurtësuar. Pas përzierjes së komponentëve duhet të 
pritet rreht 15 minuta për shkak të daljes së ajrit nga materiai. EPOKON PRAJMER HB nuk duhet të hollohet më vete 
sepse dërgohet i përgatitur për përdorim. 
 Shtresa tjetër aplikohet pas 4 - 24 orë, në varësi të temepraturës. Nëse shtresa paraprake  është ngurtësuar 
plotësisht, atëherë duhet të ashpërsohet lehtësisht për shembull me letër zmeril, që të zmdhohet përthithja e shtresës tjetër. 
 MASA PËR MBROJTJE GJATË PUNËS: Gjatë punës duhet të përdoren mjete personale për mbrojtje, dhe në 
hapësira të mbyllura të sigurohet ventilim. 
 AFATI I SKADIMIT: 1 vit 
 
 RUAJTJA: Të ruhet në ambalazhin origjinal në hapësira të thata në temperaturë nga 10-25C.  Të trajtohet  si 
material i ndezshëm. 
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