
Mbushje të fugave punuese tek dyshemetë industriale 
PODING-K, fuga te ndërtime montuese, fuga ndërmjet 
betoni- beton, beton-dru, beton-metal, mur-dritare, 
qeramikë-xham etj.  

Sfera e përdorimit: 

Pastë e dendur akrile;
Ujë mos lëshues;
Nuk përmban tretës;
Lehtë vendoset, me revole me procedurë të ftohtë.
Për gjerësi të fugës deri 1,0 cm.;
Athezion të shkëlqyet në bazë betoni, dru, tjegull, 
gips, pllakë qeramike;
Rrezistent në tretësira të holla, në baza dhe acide;
Rezistent ndaj ndikimet atmosferike;

Cilës:

ADINGAKRIL
One-component acrylate-based elastic joint sealant        

Karakteristika teknike  :

Përgatitje e bazës:

Baza duhet të jetë e pastër e thatë dhe pa yndyra. 
Gjatë punimit të çarjeve është e nevojshme rregullim 
që të fitohet dimension minimal e çarjes prej 0.5 cm. 
Tek baza poroze është e nevojshme vendosje e bazës 
e cila përgatitet me përzierjen e ADINGAKRIL me ujë 
(deri 60 %).    

Inkorporim:

Kartusha mbahet në faqen e sipërme ku rrotullohet 
maja konike plastike. Vendosa është me pistoletë dore 
me procedurë të ftohtë, me lëvizje konstante në 
gjatësinë e bashkimit. Për vendosjen e kitit mund të 
përdoret dhe me shputë. Në varësi nga thellësia e 
bashkimit vendosja bëhet në një ose dy procedura 
pune. Në qoftë se vendoset në shtresë më të madhe 
vështirësohet tharja e kitit. 

Compatibility:

Compatibility:

Masë vëllimore është 1.5g./cm3

Prodhohet në ngjyrë të bardhë, gri, e kuqe dhe jeshile.

Harxhimi:

Ngjyra standarde:
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Pamjes: 

Masa vëllimore : 

Temperatura gjatë vendosjes:                    

Koha e lidhjes:     
- fillim:        
- mbarim:                                 

Zgjatje: 
Deri në këputje:                                                          

Zbatim:  
Mbi beton: 
Mbi drurë dhe metal:                                              

Përmbajtja e materies së thatë:  75±2%

pastë e ngjyrosur
31,7-1,8 gr/cm                  

5ºC - 40ºC

15-30 min.
24 orë 

nëT=70ºC…48%
në T=-10ºC…41%

σy=0,4 MPa
σy=0,2 MPa

Prospekt teknik
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Rrezik për shëndetin:
Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident në rast të kontaminohet sipërfaqe të lëkurës të njëjtat vende duhet menjëherë t pastrohen me ujë 
dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlare të menjëhershme me ujët të pastë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. 
Zjarr:
ADINGAKRIL është nuk digjet.   
Pastrim dhe deponim: 
Mbeturina të palidhura nga ADINGAKRIL pastrimi me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për 
atë lloj mbeturine. 
Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate. 
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Compatibility:

Compatibility:

Compatibility:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas 
përdorimit

Në kartusha  0,4 kg.

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata 
në temperaturë minimale 5°C i mbrojtur nga ndikimi 
direkt i diellit .  Afati i përdorimit: 12 muaj.  

Pastrimi:

Paketim:

Magazinim:

Compatibility:

Mundet dhe punim në ngjyra të tjera  jashtë nga 
standardet tek kartë me kërkesë të veçantë të blerësit . 

Shënim:

Novoselski pat , 1000 , , ading@ading.com.mk,pa numër Shkup Republika e Maqedonisë
Tel: ++ 389 / 02 2034 840,  2034 822, Fax: ++ 389 / 02 2034 821 www.ading.com.mk


