
 
 

Broshurë teknike 

DUROFLOOR-CMT 

Mbishtresë epokside vetëniveluese me 3 përbërës për dysheme 
 

Përshkrimi 
 
DUROFLOOR-CMT është një mbishtresë e 
lëngshme vetëniveluese me bazë çimenton dhe 
rrëshirat epokside, pa tretës. Ajo ofron 
avantazhet e mëposhtme: 

 Përdorim të thjeshtuar dhe ekonomik. 

 Rezistencë të lartë mekanike. 

 Ngjitje superiore me nënshtresën. 

 Përshkueshmëri nga avulli dhe aftësi 
hidroizoluese. 

 Kapacitet të jashtëzakonshëm 
vetënivelimi. 

 

Fushat e përdorimit 
 
DUROFLOOR-CMT përdoret për riparimin, 
sheshimin dhe nivelimin e dyshemeve prej 
betoni që do të mbulohet me shtresë epokside 
ose të një lloji tjetër për dysheme (veshje 
plastike, moket, paket druri etj.). 
Përdoret gjithashtu për të krijuar nënshtresën 
e duhur – të paktën 2 mm – për aplikimin e 
shtresave epokside, në rastet kur dyshemeja 
ka problem të lagështirës që ngrihet lart. 
Gjithashtu, është e përshtatshme si një 
mbishtresë përfundimtare, me një trashësi deri 
në 8 mm, për sheshimin, nivelimin dhe rritjen e 
rezistencës së sipërfaqes ndaj ngarkesave 
mekanike. 
 

Të dhënat teknike 
 
Baza kimike (A+B): rrëshirë epokside me  
   2 përbërës 

Baza kimike (C): pluhur çimentoje 

Ngjyra (A+B+C): gri 

Densiteti A: 2,86 kg/litër 

Densiteti B: 1,14 kg/litër 

Densiteti i volumit të C: 1,55 kg/litër 

Densiteti i volumit  
(A+B+C): 2,08 kg/litër 

 
 
 

Raporti i përzierjes  
(A:B:C):   11,76:11,76:100  
 sipas peshës 

Koha e punueshmërisë: rreth 40 min në +200C 

Temperatura minimale  
e mpiksjes: +80C 

Koeficienti i difuzionit të 
avujve të ujit: μ = 520 
(DIN EN ISO 7783-1/2) 

Koha e shkeljes: pas 20 orësh në  
  +230C 

Shtresa pasuese: pas 24 orësh në 
+230C 

Fortësia finale: pas 28 ditësh në 
+230C 

Rezistenca në shtypje: 53 N/mm2 
(DIN EN 196-1) 

Rezistenca në përkulje: 13,8 N/mm2 
(DIN EN 196-1) 

Forca ngjitëse: > 3 N/mm2 (pika e  
 thyerjes së betonit) 
Trashësia maksimale  
e shtresës: 8 mm 

Pastrimi i veglave: 
Veglat duhet të pastrohen plotësisht me ujë, 
menjëherë pas përdorimit. 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqet që do të trajtohen duhet të jenë: 

 Të qëndrueshme dhe të thata ose paksa 
të lagështa, pa mbajtur ujë mbi to. 

 Të pastra, pa materiale që pengojnë 
ngjitjen, si p.sh. pluhuri, grimcat e lira, 
grasoja etj. 

 
Gjithashtu duhet të plotësohen kërkesat e 
mëposhtme: 
Cilësia e betonit: të paktën C20/25 
Cilësia e llaçit të çimentos: përmbajtja e 
çimentos të paktën 350 kg/m2 
 



Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të Kërkimit 
dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. Rekomandimet dhe 
sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë përdorimeve të tij janë përtej 
mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar se produkti i zgjedhur është i 
përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon automatikisht çdo botim të kaluar që 
lidhet me të njëjtin produkt. 
 
 

 

 

 
Për nënshtresa shumë përthithëse ose 
poroze, sipërfaqja duhet të lyhet fillimisht me 
prajmerin epoksid me bazë uji 
EPOXYPRIMER-500, siç është ose duke e 
holluar me 30% ujë sipas peshës. Prajmeri 
aplikohet me furçë ose rul në një shtresë. 
Konsumi: 200-300 g/m2.  
 
Në këtë rast, aplikimi i DUROFLOOR-CMT 
duhet të kryhet minimumi pas 2 orësh, në 
+200C dhe brenda 24 orësh nga lyerja. 
 
2. Përzierja e DUROFLOOR-CMT 
Përbërësit A (rrëshira), B (përforcuesi) dhe C 
(materiali inert) janë të paketuar në raporte të 
paracaktuara të përzierjes. 
Në fillim duhet të trazohet mirë përbërësi A. 
Në vijim, e gjithë sasia e përbërësit B hidhet 
në përbërësin A. Përzierja e të dy përbërësve 
duhet të bëhet për rreth 5 minuta, me një 
mikser me xhiro të ulëta (300 rrot/min). Është 
e rëndësishme që përzierja të trazohet 
plotësisht pranë anëve dhe fundit të enës në 
mënyrë që të arrihet përhapja uniforme e 
forcuesit.  
Pas kësaj, përzierja (A+B) duhet të derdhet në 
një enë të pastër dhe përbërësi C duhet të 
shtohet duke u trazuar vazhdimisht. Përzierja 
realizohet me një mikser me xhiro të ulëta dhe 
vazhdon derisa e gjithë përzierja të bëhet 
krejtësisht uniforme. 
 
3. Procedura e përdorimit 
DUROFLOOR-CMT duhet të aplikohet në një 
trashësi deri në në 8 mm duke përdorur një 
mallë të madhe me gomë (kruajtëse me shirit 
gome) ose duke përdorur një mallë metalike. 
Me qëllim që të çlirohet ajri i ngecur në 
shtresën vetëniveluese, sipërfaqja duhet të 
shkelet me një rul të veçantë me thumba. Kjo 
parandalon formimin e flluskave të ajrit. 
 
 
 
 
 
 

 
Konsumi 

 
Rreth 2,10 kg/m2/mm të trashësisë së 
shtresës. 
 

Amballazhimi 
 
DUROFLOOR-CMT ofrohet në paketime me 
25 kg në raportet e mëposhtme: 
Përbërësi A:    2,38 kg. 
Përbërësi B:    2,38 kg. 
Përbërësi C:  20,24 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim në enë dhe thasë 
të izoluar, në ambiente të freskëta dhe të 
thata, është minimumi 12 muaj. 
  

Shënime 
 

 Koha e punueshmërisë së sistemeve 
epokside ulet kur temperaturat e ambientit 
rriten. 

 Shtresat epokside duhet të mbrohen nga 
lagështira për 4-6 orë pas aplikimit të tyre.  
Lagështira mund të zbardhë sipërfaqen 
dhe/ose ta bëjë ngjitëse. Ajo mund të 
çrregullojë mpiksjen gjithashtu. Shtresat e 
zbehura ose ngjitëse në pjesë të 
ndryshme të sipërfaqes duhet të hiqen 
duke u gërryer ose duke u fërkuar dhe 
pastaj të shtrohen përsëri. 

 Nëse një kohë më e gjatë se ajo e 
parashikuar ndodh midis aplikimeve të 
shtresave pasardhëse ose në rast se 
dyshemetë e vjetra do të shtrohen përsëri, 
sipërfaqja duhet të gërryhet dhe të 
pastrohet plotësisht përpara aplikimit të 
një shtrese të re. 

 Pas ngurtësimit, DUROFLOOR-CMT 
është totalisht e sigurt për shëndetin. 

 Përpara përdorimit të materialit, 
konsultohuni me udhëzimet dhe masat 
paraprake të sigurisë të shkruara në 
etiketën e produktit. 


