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____________________________________________________________________________________________________________ 
 DESTINIMI: EPOKSON SAMOLIV përdoret për kushte të vështira të eksploatimit. Reziston ngarkesa të mëdha mekanike 
dhe është rezistent ndaj shumë agresioneve kimike. Si sipërfaqe dyshemeje ka fushë të madhe zbatimi siç janë: magazina, korridore, 
hapësira sociale, laboratorë dhe si dysheme në salla të ndryshme industriale si për shembull në industrinë ushqimore, tekstile, 
shtypëse, kimike etj. 
 PËRBËRJA: EPOKSON SAMOLIV është masë tre-komponente e ngjyrosur me bazë të rrëshirave epokside dhe fillera 
kuarci. Nuk përmban tretës. Përmban pigmente të shëndritshme stabile dhe gjatë eksploatimit i ruan qendrueshmërinë e  nuancës dhe 
shkëlqimit.Posedon efekt të vetëshpërndarjes dhe prandaj i inkorporuar ka sipërfaqe të lëmuar dhe të sheshtë që mundëson 
mirëmbajtje të lehtë. 
 VEÇORI: Materiali i inkorporuar i ka karakteristikat e mëtejshme 
  Fortësi ndaj presionit (JUS G.S2.613)................................ ...937da  në N/cm2 
  Fortësi ndaj përthyerjes (JUS G.S2.614)..................................312 da në N/cm2 
  Fortësi ndaj tërheqjes (JUS G.S2.612)...................................250 da në N/cm2 
  Rezistencë ndaj hollimit (JUS B.B8.015)..............................4,4 cm3/50cm2 

  Ngjithshmëri në shtresë betoni MB 50...................................100% ngjitje në beton 
Me ekzaminim  me shkëndija është vërtetuar se nuk vjen në shfaqje të shkëndijës gjatë goditjes me materiale të tjera. 
 PËRGATITJE TË SHTRESËS: EPOKSON SAMOLIV aplikohet në shtresë betoni me marka minimale  MB 30. Shtresa 
duhet të jetë e rrafshët, ëmbëlsisht e ashpër, e pastër dhe e thatë. Nuk duhet të ketë vende të dobëta si për shembull fole segregacioni 
dhe mbetje çimentoje të thërmohen. Të gjitha vendet e dobëta para aplikimit të EPOKSON SAMOLIV duhet të mënjanohen 
mekanikisht me disa nga procedurat e mëtejshme, kokërrzim, çekiç mekanik, furça çeliku ezj. Pastaj shtresa duhet të fshihet dhe të 
hiqet pluhuri me fshesa korrenti industriale. Nëse shtresa është e papapastër dhe me yndyrë duhet të lahet me detergjentë. Të shpëlahet 
me ujë dhe të thahet mirë. Nëse ndotja është aq e madhe që me larje nuk arrihet efekti i dëshiruar duhet që me çekiçë mekanikë të 
hiqet  shtresa e sipërme e betonit, që të arrihet shtresë e pastër. 
 SISTEMI I APLIKIMIT: 

  EPOKON PRAJMER HB deri në ngopjen e shtresës 1-2 herë me konsum prej 0,3 - 0,5 kg/m2 
  EPOKSON SAMOLIV - menjëherë me konsum prej 5 kg/m2 për trashësi të shtresës 3-4 mm. 
 INKORPORIM:  Në shtresën e përgatitur aplikohet EPOKON PRAJMER HB me furçë ose rul deri në ngopjen e shtresës. 
Pas 5- 10 orëve në varësi të temperaturës aplikohet EPOKSON SAMOLIV. Përzjehen mirë komponenti A dhe komponenti B dhe 
pastaj me derdhje shtohet komponenti C. 
 Për përzierje rekomandohet përzjerës i ngadalshëm në formë spirale. Aplikimi i masës kryhet me mistri të dhëmbëzuar me 
trashësi të shtresës prej 3-4 mm. E gjithë sipërfaqja përpunohet me rula me gjemba që të mundësohet dalje më e shpejtë e flluskave të 
ajrit.Nga momenti i përzierjes masa duhet të inkorporohet në afat prej 25 min., nëse bëhet fjalë për temperaturë normale. Zmadhimi i 
temperaturës mbi 20C e shkurton theksueshëm kohën e inkorporimit. 
 Materiali i inkorporuar është i kalueshëm pas 24 orësh, dhe rezistencat maksimale mekanike dhe kimike i arrin pas 7 ditësh. 
Menjëherë pas përdorimit vegla pastrohet me tretës për epoksidë. 
 MBROJTJE GJATË PUNËS: Të anashkalohet kontakt direkt me lëkurën dhe mukozën e lëkurës. Të përdoren detyrimisht 
mjetet themelore mbrojtëse. 
 AFATI  I SKADIMIT: Në ambalazhin origjinal të padëmtuar afati i skadimit është 1 vit. 
 RUAJTJA: të ruhet në ambalazh të mbyllur origjinal në hapësira të thata në temperaturë 10-25C. 

KLASIFIKIMI SIPAS NIVELIT TË RREZIKSHMËRISË: 
  JUS 3. CO. 007.................................................III B 
  JUS 3. CO. 012..................................................niveli I i rrezikshmërisë 
  JUS 3. CO. 005..................................................Fh III B fu 
  JUS 3. CO. 003..................................................Klasa B 
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