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shoqëri për tregëti dhe prodhim të kimikateve dhe prodhimeve kimike d.o.o(sh.p.k) 
                                          Shkup                                      MATERIAL ADITIV PËR PËRPUNIM PËRFUNDIMTAR  

                                                                                         TË SIPËRFAQEVETË DYSHEMEVE PREJ  
                                                                                                                                                       BETONI TË PAJTUAR SIPAS NORMAVE AGI. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 APLIKIMI: FERBETON-U është material aditiv dyshemeje, i pajtuar sipas normave AGI, dhe përdoret në cilësinë e 
zmadhimit të rezistencës ndaj hollimit të sipërfaqeve të dyshemeve prej betoni. Me zbatimin e këtij materiali zmadhohen dhe 
karakteristika të tjera mekanike siç janë fortësia e presionit dhe përthyerje të dyshemeve prej betoni. 
 PËRBËRJA: FERBETON-U është përzierje e ngjyrosur e agregatit natyror jometalik me karakteristika të larta mekanike. 
Shtojcat përkatëse në prodhim mundësojnë përpunim të lehtë dhe të mirë. 
 VEÇORI: Shtresat e betonit të përpunuara me FERBETON-U i kanë këto veçori: rezistencë ndaj ujit, nuk digjen, nuk 
korrodojnë, kanë rezistencë të zmadhuar të vajrave të makinerive dhe benzineve. Rezistencë të madhe ndaj hollimit (8,5 cm3/50cm2) 
Sipas karakteristikave të tij FERBETON-U përket në grupin U sipas AGI A 10, norma gjermane (nuk janë të përfshira me JUS) 
 TË DHËNA THEMELORE TEKNIKE: 
 Pesha voluminoze............................................1850kg/m3 
 Koefiçienti i hollimit........................................8,5 cm3/50cm2 
 ASORTIMENT: FERBETON-U dorëzohet në ngjyrë të gjelbër, të kuqe okside, okër, kafe dhe ngjyrë gri. 
 ZBATIM: FERBETON-U aplikohet si sipërfaqe dyshemeje në të gjitha sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme ku ka 
qarkullim frekuent të njerëzve dhe automjeteve (karroca dore, pirunj, automobilë dhe kamionë) dhe në sallat e prodhimit dhe punëtori 
ku sipërfaqet e dyshemeve janë të ekspozuara ndaj ujit dhe mjeteve alkale për larje, rrjedhje të vajrave dhe tretës të tjerë organikë. Për 
shkak të jetëgjatësisë së zgjatur, sipërfaqet e dyshemeve prej betoni të aplikuara me FERBETON-U u përgjigjen përpunimit të 
dyshemeve për vende parkimi, platforma ngarkimi - shkarkimi, magazina, garazhe, punëtori mekanike, fabrika çimentoje, industritë e 
përpunimit të metalit, magazina, servise automekanike dhe auto lamarinë,  industri për duhan, plastikë, shtypjeje etj. 
 INKORPORIM: Sepse FERBETON-U inkorporohet sipas sistemit ‘të freskët në të freskët’ nuk duhet të ndërpritet 
inkorporimi dhe përpunimi i sipërfaqeve të filluara. Për atë duhet patur parasysh gjatë organizimit të dorëzimit të sasive të 
mjaftueshme të betonit në vendin e ndërtimit. Në betonin e karabinës kryhet pllakë bartëse prej betoni sipas llogaritjes statistikore me 
markë minimale të betonit MB 30. Në sipërfaqe të caktuar betoni që është paraprakisht e inkorporuar detyrimisht me vibrim në 
mënyrë të alternuar hidhet sasia e caktuar e FERBETON-U dhe shtypet me të ashtuquajturin ‘helikopter’. Pasi do të shpërndahet dhe 
shtypet sasia e caktuar e FERBETON-U, me mistri çeliku të helikopterit kryhet rrafshimi i ferbetonit. Përderisa është e nevojshme 
pllaka e betonit mund të përforcohet me armaturë, dhe kryhet me faktorin më të vogël të mundshëm ujë - çimento prej 0,4. 
 SHËNIM: Përgatitja dhe struktura të sipërfaqeve për betonim duhet të jenë të kryera sipas dispozitave rreptësisht të 
përcaktuara, të përcaktuara për pozicionin *mbrojtje të sipërfaqeve të dyshemeve prej betoni me FERBETON-U. 
 MBROJTJE TË SHTRESËS: Pas 7 - 14 ditësh nga inkorporimi i shtresës detyrimisht duhet të mbrohet nga tharja të 
shpejtë, rrjedhë ajri, ndikim direkt të diellit dhe temperatura nën 0 gradë C. Disa orë pas inkorporimit ferbetoni spërkatet vëmendshëm 
me ujë, dhe sipas nevojë mbulohet me fletë PVC ose lyhet me disa lëndë akrilike për mbrojtje të betonit të freskët. 
 HAPJE TË FUGAVE TË ZGJERUESE: Fugat e zgjerimit hapen në afat prej 48 orësh nga inkorporimi i ferbetonit. 
Dimensionet e fushave përcaktohen me llogaritje statistikore, dhe nuk duhet të jenë shumë të mëdha se 12 deri maksimum 16 m2. 
Fillimi i eksploatimit ajo është fillimi i ngarkesës së plotë të dyshemesë rekomandohet të jetë minimum pas 21 ditësh nga inkorporimi 
i fundit. 
 KONSUMI: 4 - 10 kg/m2 FERBETON-U në varësi të ngarkesës dhe destinimit të sipërfaqes së dyshemesë. 
 AFATI I SKADIMIT: I ruajtur në hapësira të thata, në temperatura normale FERBETON-U ka afat skadimi prej 6 muajsh. 
 Ruajtja: Të ruhet në ambalazhin origjinal në hapësira të thata. 
 PAKETIM: Në thasë natroni polietileni prej 30 kg. 
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