
 TEHNO HEM                    H I D R O L I T 
shoqëri për tregëti dhe prodhim të kimikateve dhe prodhimeve kimike d.o.o(sh.p.k)                                       PËRZIERJE AKRILIKE - ÇIMENTOJE PËR 
                                                        Shkup         HIDROIZOLIM TË  NGURTË   

        
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 DESTINIMI: HIDROLIT është përzierje dy-komponente akrilike- çimentoje që përdoret para së gjithash në vende ku ka 
nevojë për mbrojtje të të ashtuquajturin presion ‘negativ’ të ujit. Përdoret për hidroizolim të pishinave, tanke sedimentimi, strehime, 
hapësira bodrumi, rezervuarë për ujë etj. 
 
 PËRBËRJA: HIDROLIT është masë dy-komponente me bazë të emulsioneve organike (dispersione), fusha të veçanta dhe 
aditivë specialë për homogjenizim dhe ngjitje të mirë të shtresës. 
 
 VEÇORI: Shtresa e ngurtësuar e HIDROLIT është rezistente ndaj presionit pozitiv të ujit. Rezistenca ndaj presionit negativ 
varet nga fortësia e shtresës dhe homogjenitetit të saj në momentin e aplikimit të HIDROLITIT. 
 
 INKORPORIM: HIDROLIT përbëhet nga dy komponentë, komponenti A dhe komponenti B. të paketuar në raportin 
përkatës (A:B = 1:5). Në atë raport të dy komponentët përzjehen mirë me përzierës elektrik dhe fitohet masë ‘tendosëse’ që duhet të 
qendrojë 5 deri 10 minuta dhe përsëri të përzjehet para se të kryhet inkorporimi. Sipas nevojës shtohet ujë deri 30% në raport  të 
komponentit A. 
 Inkorporimi kryhet në këtë mënyrë: sipërfaqja duhet paraprakisht të pastrohet mirë dhe në mënyrë të detajuar. Shtresa nuk 
duhet të përmbajë papastërti alkale ose të tjera. Përderisa në shtresën e betonit ka copëza druri, të njëjta duhet të hiqen në mënyrë të 
vëmendshme dhe vrimat të mbushen me llaç prej çimento. Pastaj, nëpër shtresën e pastër kryhet aplikimi i penetrimit nivelit që 
aplikohet me furçë të fortë. Nëpër penetrimin e tharë kryhet aplikimi i dorës së parë të HIDROLIT me furçë të fortë. Dora e dytë 
mund të aplikohet edhe me mistri çeliku. 
 Temperatura optimale për inkorporim rekomandohet të jetë nga 10 C deri 25 C. 
 Koha e inkorporimit është 2 orë. Në temperaturë deri 20C për 24 orë arrin 50% të fortësisë së saj dhe fortësinë  komplete e 
arrin pas disa ditësh. 
 HIDROLITI mund të përpunohet në mënyrë finale (lyhet) me shtresë hidroizolimi HIDROSTOP HS. 
 
KONSUMI: I HIDROLIT është 5kg/m2 deri 7kg/m2 në varësi të shtresës.Konsumi i penetrimit hidrolit është nga 0.5kg/m2 deri 
1.0kg/m2, gjithashtu në varësi nga shtresa. 
 
 PAKETIMI: HIDROLIT dorëzohet në paketime: 
 Komponenti A në kova plastike prej 5 kg 
 Komponenti B në thasë natron prej 20 kg 
 PENETRIMI HIDROLIT dorëzohet në paketime: 
 Komponenti A në kova plastike prej 15 kg 
 Komponenti B në thasë natron prej 15 kg 
 
 MBROJTJA GJATË PUNËS: Gjatë kohës së punës detyrimisht të mbahen dorashka dhe veshje mbrojtëse. 
 
 AFATI I SKADIMIT:  I ruajtur në magazina të thata dhe ambalazhin origjinal materiali ka afat të përdorimi prej 6 muajsh. 
 
 RUAJTJA: Të ruhet në magazina të thata në ambalazhin origjinal. 
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