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Udhëzim teknik

RENOFIX HidroizolANT 2К

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

Hidroizolim 2 - komponent fleksibël bazuar në çimento dhe polimere është në përputh-
je me kërkesat e MKS EN 14891. Për bodrume, tarraca, ballkone, banjo dhe pishina. E 
përshtatshme  për nënshtresa betoni dhe tulla, si dhe linjat e çimentos dhe llaçe. E për-
shtatshme për lidhjen e plasaritjeve të imëta.

Produkti përmban rrërë, çimento, mbushëse të imta, dispersione të lëngshme dhe adi-
tivë të tjerë.

Në një enë të pastër rreth 2/3 e përbërësit të lëngshëm Komponenti B jepet dhe përzi-
het me të gjithë shumën e përbërësit të pluhurit Komponenti A me mixer përzihet pa 
toptha. Pastaj pjesa tjetër e përbërësit të lëngshëm B shtohet derisa të arrihet uniforma 
homogjene, e përputhshme me procesin. Renofix Hidroizolant 2K zbatohet plotësisht në 
dy  shtresa të lagështa me trashësi prej 1-2 mm në siperfaqe te pergaditrura paraprakisht 
mirë pastaj mundet të kalohet me Rul, brushë ose sprucim. Shtresa e dytë bartet pas 
forcimit të mjaftueshm, lëvizshmërisë dhe kontrollit mbi defektet e shtresës së parë.

Përbërja

Produkti i nënshtrohet kontrollit të përhershëm të cilësisë sipas MKS EN 14891.Kualiteti

•	 Mure dhe Dysheme. Brenda dhe Jashtë
•	 Fleksibiliteti në të ftohët deri  -20 °C, për Balkone dhe Terasa
•	 I qëndrueshëm pas  2 – 3 ore për shiun
•	 Për lagështi – dhe sipërfaqe te lagështa
•	 Për Rezervuar dhe Pishina
•	 Depërtueshëm për avullin
•	 Aderimin e mirë

Fusha e  
aPliKimit

•	 Fleksibël
•	 Rezistenca ndaj ujit
•	 Mbron betonin nga karbonizimi dhe efektet e kripës
•	 Mund të aplikohet me furçë dhe  mistri

Veçorite

PërPuNimi

Faqja 1 nga 2

Përshkrimi i 
Produktit

DY KOMPONENTI LLAç çIMENTOJE 
ME FLEKSIBILITET Të LARTë
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RENOvA MAqEDONI
Xhepcisht /  Tetovë
Tel: +389  44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

RENOvA SHqIPERI
Picar / vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

RENOvA KOSOvë
Gurëza / Ferizaj  
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 

Udhëzim teknik

Të gjitha të dhënat për materiali pushon së qeni e vlefshme pas lëshimin e sa më sipër listë. Këto janë të dhënat që rezulton nga rryma jonë analiza. Jo ligjore mund të lindë detyrimi 
këto të dhëna. Produktet RENOvA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme, të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të 
njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin  uaj çdo kërkesë lidhur me Aplikacioni, përpunimit, dhe prezantimin e tona produktet. 
Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një “PDF” dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë. 

Hidroizolant 2КRENOFIX

Shtersa  e aplikuar duhet të arrijë trashësinë minimale të shtresës së kërkuar për llojin e kerkuar  
në secilën pikë dhe nuk duhet të tejkalojë trashësinë maksimale të shtresës së thatë prej 2 mm në 
çdo moment. Në qoshet , skajet, depërtimet e materialit, duhet të kujdeseni për të siguruar një 
shtresë veçanërisht të kujdesshme.
Renofix Hidroizolant 2K është i lehte per sprucim. Shtresa të freskëta duhet të mbrohen nga 
rrezet e diellit direkte, shiu ose ngricat për rreth 24 orë.

PërPuNimi

Koha e tharjes/  i apërshkueshëm nga shiu Përafersisht  2 – 2,5 Orë
Temperatura e përpunimit nga  +8 °C deri +35 °C 
qëndrueshem për ecje Pas 4 – 6 Orësh
qëndrueshem për peshë Pas ca. 5 Ditësh

Ruajtja

Në paketimin Origjinal të pa hapur dhe 
në temperaturë + 5 °C në Paletë  

Komponente A (Komponenti Pluhur):
ca. 12 Muaj qëndrueshmëria

Komponente B (Komponenti Lëngshëm):
ca. 24 Muaj qëndrueshmëria

Forma e lieferimit Thasë 20 kg Komponenti Pluhur A + 
Bidon 9 kg Komponenti Lëngshëm B

Harxhimi  i  materialit                ca. 2 kg/m²
Forca fillestare e lidhjes > 0,5 N/mm²
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë > 0,5 N/mm²
Forca e ngjitjes pas plakjes së nxehtësisë > 0,5 N/mm²
Forca ngjitjes  pas ngrirjes – shkrirjes > 0,5 N/mm²
Forca ngjitjes  pas zhytjes në ujë të gëlqeres > 0,5 N/mm²
Forca ngjitjes  pas zhytjes në ujë të kloruar > 0,5 N/mm²
Papërshkueshmëria e ujit (1,5 bar, 7d) I papërshkueshëm nga uji

të dhëNa 
teKNiKe

Të mbrohet nga ngrica, temperaturat e larta dhe rrezet direkte të diellit. Në paketim orig-
jinal në  vend të ftohtë, i mbrojtur nga ngricat (në temperaturë prej +5°C deri +25°C) në 
afat prej 12 muajsh.

dePoNimi

Vërrejtje Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju 
lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.


