
Për mbrojtje korrozive të konstruksione prej betoni dhe 
beton të armuara të reja të vjetra ose të riparuara siç 
janë: urët, siloset, tunelet, muret mbështetëse, 
oxhaqet, elemente fasadore. 

Sfera e përdorimit:

Përzierje një komponent me ngjyrë;
Athezion të shkëlqyer për bazë;
Pengon procesin e karbonizimit;
Ujë mos lëshues;
Avull lëshues;
Jo toksik;
I thjeshtë për realizim;
Ka rezistencë bakteriologjike;
Dekorativ- mundësi për tu punuar në shumë 
nuanca;
I qëndrueshëm në akull, krip, ujë të kripur dhe 
agresione të tjera atmosferike;
Lehtë për mirëmbajtje;

Cilës:

ANTIKOROZIN-BB                                  

Përgatitja e bazës :

ANTIKOROZIN-BB vendoset në bazë prej betoni ose 
llaç çimento. Baza duhet të jetë e shëndosh, pa yndyra, 
pa pluhur dhe e pastër. Lagështia e bazës maksimumi 
duhet të jetë 7,0 %, ndërsa temperatura e bazës duhet 
të jetë prej 5°C deri 35°C.

Compatibility:

Vendosja bëhet me furçe ose mekanike, me spërkatje 
në dy shtresa. Për të fituar lym me kualitete 
ANTIKOROZIN  BB duhet të vendoset me trashësi të 
thatë të drejt. 
Materiali për shtresë e parë hollohet me shtimin e 10 % 
- 15 % ujë dhe përzihet me mikset të ngadaltë deri në 
homogjenizim të plot. 
Me vendosjen e shtresës së parë duhet të fitohet lym të 
barabartë me trashësi të shtresës së thatë prej 150µ 
deri 200µ. Lymi i parë lihet të thahet që të vendoset 
tjetri. Zakonisht ajo kohë është 12 orë në kohë të thatë 
dhe temperatura deri 30°C. Gjatë vendosjes së 
shtresës së parë materiali hollohet me 5,0 % ujë. Lymi i 
dytë vendoset të drejtim normal (90°) në krahasim me 
lymin e parë që të fitohet shtresë të barabartë 
mbrojtëse. Trashësia e thatë e lymit të dytë duhet të 
jetë 150 µ deri 200 µ. Gjatë vendosjes së 
ANTIKOROZIN  BB sipërfaqet e trajtuara duhet të jenë 
të mbrojtura nga shirat dhe ajrim të fuqishëm në 
periudhë prej 24-48 orë.          

Inkorporim:
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Lyerje antikoroziv me ngjyrë i prodhuar në bazë akrile për mbrojtje të 
sipërfaqeve prej betoni         

Compatibility:

Compatibility:

Prej një shtresë 0,35 deri 0,40 kg për metro katrore  

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas 
përdorimit.         

Harxhim:

Pastrim:

Koha e ngurtësimit 
Në 20°C:

Vendosje në lym i ardhshëm. 
Në 20°C:

Viskozitet: 

Prionlivitet 

Karakteristikat teknike:

Koha e tharjes 
Në 20°C:

Materia e të thata:

Masa vëllimore: 

25 min.

67% ±2%
31,50 g/cm  

45 min.

 

140 sekonda

shkalë -1

Prospekt teknik
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Compatibility:

Compatibility:

Kova plastike prej 20 kg.             

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

Paketim:

Magazinim:

Rrezik për shëndetin:
Prodhimet përmbajnë përbërës reaktiv të cilat në gjendje jo të lidhur pjesërisht dëmshëm ndikojnë në shëndetin. Është e nevojshme të shmanget 
kontakti të prodhimit me lëkurën.  Gjatë kontaktit incident prodhimi duhet menjëherë të mënjanohet  me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy 
është e nevojshme të bëhet shpëlare të menjëhershme me shumë ujët  dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.  
Zjarr:
ANTIKOROZIN - BB nuk digjet.  
Pastrim dhe deponim: 
Mbetjet e palidhura prej ANTIKOROZIN-BB është me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativës për 
atë lloj mbeturine. Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim patjetër të pajisjeve 
adekuate.

Ngjyra standarde: 

Prodhohet në ngjyra të cilat janë paraqitur në ton-
kartën. 

Shënim:
Mund të bëhet largohet nga ngjyrat e shënuara për 
shkaqe teknologjike të cilat nuk ndikojnë në kualitetin e 
materialit. 
Mund të punohet në ngjyra të tjera, me kërkesë të 
veçantë të blerësit.   
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