
         
 

Broshurë Teknike 

DUROFLOOR-R 

 
 
 

Mbishtresё epokside lyerёse me dy përbërës 
 
 

Përshkrimi 
 
DUROFLOOR-R ёshtё sistem epoksid me ngjyrё, 
2 komponentesh. Ofron fortёsi tё lartё dhe 
rezistencё ndaj fёrkimit. Eshtё jashtёzakonisht 
rezistent ndaj acideve organike dhe inorganike, 
alkaleve, produkteve vajgurore, ndaj njё numri tё 
caktuar tretёsish, mbeturinave, ujit, ujit tё detit dhe 
ndaj agjenteve atmoisferikё. Ka rezistencё ndaj 
temperaturave nga -30ºC deri me +100ºC me 
ngarkesa nё gjendje tё thatё dhe deri me +60ºC 
me ngarkesa nё gjendje tё lёngёt. 

 

Fushat e përdorimit 

 
DUROFLOOR-R pёdoret si mbishtresё lyerёse nё 
dysheme me kёrkesa pёr veti mekanike ose kimike 
tё larta. Aplikohet nё nёnshtresa me bazё çimento 
si nё beton, nё shtresa me llaç çimento, eternit-
çimento si edhe nё sipёrfaqe metalike ose prej 
çeliku. Eshtё i pёrshtatshёm pёr punishte 
artizanale, magazina, laboratore, thёrtore, spitale, 
fabrika vere, fabrika konservash, garazhe, ofiçina 
etj. 
Eshtё i pёrshtatshёm pёr mbishtresa nё sipёrfaqe 
qё do tё jenё ne kontakt tё drejtpёrdrejtё me 
ushqime, sipas kёrkesave tё W-347, ISO 8467. 

  

Të dhënat teknike 
 
Baza kimike:  rrёshirё epokside                 

2 komponentesh 

Ngjyrat:  RAL 7032 (gri rёre)  

 RAL 7035 (gri e hapur)  

 RAL 7040 (gri)  

RAL 3009 (kafe nё tё 
kuqe)  

 RAL 1015 (bezh)  

RAL 1013 (e bardhё-
bezh)  

RAL 6021 (jeshile e 
hapur)  

 RAL 5024 (blu pastel)  
 Ngjyra tё tjera me porosi 

Viskoz:  1900 mPa.s nё +23ºC 

Dendёsia:  1,46 kg/lit 

Raporti i pёrzierjes (Α:Β): 100:25 sipas peshёs 

Jetёgjatёsia nё enё:  rreth 40 min nё +20ºC 

 

Ujёthithja:   0,29% sipas peshёs nё 
(ASTM D 570) 24 orёsh 

Reagimi ndaj zjarrit:  Efl 
(EN 13501-1) 

Temperatura minimale  
e ngurtёsimit:  +8ºC 

Fortёsia sipas  
SHORE D: 80 

Gati pёr t’u shkelur:  pas 24 orёsh nё +23ºC  

Pranon mbishtresё:  pas 16 orёsh nё +23ºC 

Veti mekanike  
pёrfundimtare:  pas 7 ditёsh nё +23ºC 

Rezistenca ndaj fёrkimit:  76,6 mg 

(ASTM D 4060, 

TABER TEST,  

CS 10/1000/1000)  

Rezistenca nё shtypje:   ≥ 52 N/mm
2
  

(EN 13892-2)  

Rezistenca nё pёrkulje:  ≥ 34  N/mm
2
 

(EN 13892-2)  

Rezistenca nё ngjitje:  ≥ 3 Ν/mm
2
  

 
Pastrimi i veglave: 
Veglat duhet tё pastrohen me kujdes menjёherё 
pas pёrdorimit tё tyre me tretёs SM-12. 
 

Mёnyra e përdorimit 
 
1. Nёnshtresa 

Sipёrfaqet qё do tё shtrohen duhet: 

 Tё jenё tё thata dhe solide. 

 Tё jenё tё pastra, pa materiale qё pengojnё 
ngjitjen si pluhura, materiale tё prishura, lёndё 
yndyrore etj. 

 Tё jenё tё mbrojtura nga lagёshtia nga ana e 
brendshme e tyre. 

 

Gjithashtu duhet tё plotёsohen kёrkesat e 
mёposhtme: 

a) Nёnshtresa me bazё çimento 

Cilёsia e betonit:  tё paktёn C20/25 

Cilёsia e llaçit me  

çimento nё dysheme:  sasia e çimentos 350 kg/m
3 

Mosha:  tё paktёn 28 ditё 

Lagёshtia:  mё e vogёl se 4% 

 

 



 
 
 
 

 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të 
kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e 
materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban 
përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. 
Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të mëparshëm për të njëjtin material.  
 

 

 

 

 

b) Sipёrfaqe metalike dhe prej çeliku 

Tё jenё tё pastra, pa ndryshk ose lloje tё tjera 
gёrryerjesh qё pengojnё ngjitjen. 

Gjithashtu, nё varёsi tё natyrёs sё nёnshtresёs, 
duhet tё bёhet parapёrgatitja e pёrshtatshme si 
pastrim me furçё, fёrkim, frezim, pastrim me ujё 
me presion, me rёrё me presion, me sfera me 
presion etj. 

Nё vazhdim sipёrfaqja duhet tё pastrohet shumё 
mirё nga pluhurat me fshesё me aftёsi thithёse tё 
lartё. 
 

2. Kalim me prajmer (astarosje) 

Kalimi me prajmer (astarosja) bёhet me prajmer 
(astar) epoksid DUROFLOOR-PSF ose 
DUROPRIMER. 
Konsumi: 200-300 g/m

2
.  

Pasi tё thahet prajmeri duhet qё tё metat qё mund 
tё ketё nёnshtresa (plasaritje, vrima) tё stukohen 
me DUROFLOOR-R, tё pёrzier me rёrё kuarcore 
me granulometri 0-0,4 mm (ose me rёrё Q35) nё 
raporte 1:1,5 deri me 1:2 sipas peshёs ose me 
DUROFLOOR-PSF tё pёrzier me rёrё kuarcore me 
granulometri 0-0,4mm (ose me rёrё Q35) nё 
raporte 1:2 deri me 1:3 sipas peshёs. 

Sipёrfaqet metalike kalohen me mbishtresё 
(prajmer) epokside kundёr ndryshkjes 
EPOXYCOAT-AC. 

Aplikimi i DUROFLOOR-R duhet tё bёhet brenda 
24 orёsh nga lyerja me prajmer. Nё rast se 
DUROFLOOR-R do tё aplikohet pas 24 orёsh nga 
lyerja me prajmer, pёr tё siguruar ngjitje tё mirё 
duhet qё nё sipёrfaqen e kaluar me prajmer, para 
se tё mpikset prajmeri, tё hidhet rёrё kuarcore me 
granulometri 0,4-0,8 mm. Pas mpiksjes sё 
prajmerit kokrrizat e rёrёs kuarcore qё nuk janё 
ngjitur pastrohen me fshesё me aftёsi thithёse tё 
lartё. 

 

Shpejtёsi punimesh 

Atje ku kёrkohet shpejtёsi punimesh lyerja me 
prajmer mund tё bёhet me prajmer (astar) epoksid 
me ngurtёsim tё shpejtё DUROFLOOR-FC. Tё 
metat qё mund tё ketё nёnshtresa (plasaritje, 
vrima) mund tё stukohen me DUROFLOOR-FC, tё 
pёrzier me rёrё kuarcore me granulometri 0-0,4mm 
(ose me rёrё Q35) nё raporte 1:2 deri 1:3 sipas 
peshёs. 

 

 

 

 

 

Nёnshtresё e njomё 

Kur kemi dysheme betoni tё njomё (lagёshti mё tё 
madhe se 4%) ose tё re (3-28 ditё), sipёrfaqja 
duhet tё kalohet me prajmer epoksid tё tretshёm 
nё ujё 3 komponentesh DUROPRIMER-W. 
 
3. Pёrzierja e DUROFLOOR-R 
Komponentet A (rrёshira) dhe B (ngurtёsuesi) janё 
tё amballazhuara nё enё me raport pёrzerjeje 
optimal tё parapёrcaktuar. Sasia e komponentit B 
shtohet e gjitha nё enёn me komponentin A. 
Pёrzierja e dy komponenteve bёhet pёr rreth 5 
minuta me turjelё (dhrapano) elektrike me 
rrotullime tё ulёta (300 rrot./min.). Eshtё e 
rёndёsishme qё pёrzierja tё bёhet dhe nё faqet e 
enёs dhe nё fundin e saj, qё tё kemi njё 
shpёrndarje uniforme tё ngurtёsuesit.  
 
4. Procedura e aplikimit - Konsumi 
Nё varёsi tё formёs sё dёshiruar tё sipёrfaqes 
pёrfundimtare dallojmё rastet e mёposhtme pёr 
aplikim: 
 
a) Sipёrfaqe e lёmuar 
DUROFLOOR-R aplikohet me rol nё dy shtresa. 
Shtresa e dytё vijon, pasi tё thahet shtresa e parё, 
brenda 24 orёsh. 
Konsumi: 250-300 g/m

2
/shtresё.  

 

b) Sipёrfaqe jo rrёshqitёse 
DUROFLOOR-R aplikohet fillimisht me rol nё njё 
shtresё. 
Konsumi: 250-300 g/m

2
.  

Nё vazhdim, nё sipёrfaqen akoma tё njomё, vijon 
hedhja e rёrёs kuarcore me granulometri 0,1-0,4 
mm ose 0,4-0,8 mm, nё varёsi tё shkallёs sё 
dёshiruar pёr mosrrёshqitje. 
Konsumi i rёrёs kuarcore: rreth 3 kg/m

2
.  

Pas ngurtёsimit tё DUROFLOOR-R kokrrizat e 
rёrёs kuarcore qё nuk janё ngjitur pastrohen me 
fshesё me aftёsi thithёse tё lartё. 
Vijon lyerja pёrfundimtare e sipёrfaqes me 
DUROFLOOR-R nё njё shtresё. 
Konsumi: 400-600 g/m

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të 
kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e 
materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban 
përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. 
Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të mëparshëm për të njëjtin material.  
 

 

 

 
 
 

Amballazhimi 
 
DUROFLOOR-R disponohet nё amballazh (A+B) 
me peshё 10 kg. Komponentet A dhe B janё nё 
raporte pёrzierjeje tё parapёrcaktuara sipas 
peshёs. 
  

Magazinimi 
 

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në enë të 
mbyllur, në vende të thata dhe të freskëta.  

  

Shënime 
 

 Koha e pёrpunimit tё sistemeve epokside 
pakёsohet me rritjen e temperaturёs sё 
mjedisit. 

 Ngjitja midis dy shtresave tё njёpasnjёshme 
mund tё influencohet negativisht pёr shkak tё 
lagёshtisё ose ndotjeve tё ndryshme ndёrmjet 
tyre. 

 Sipёrfaqet me shtresa epokside duhet qё tё 
mbrohen nga lagёshtia pёr rreth 4-6 orё pas 
pёrfundimit tё tyre. Ndikimi i lagёshtisё mund 
t’i japё sipёrfaqes njё nuancё tё bardhё ose ta 
shndёrrojё nё sipёrfaqe ngjitёse. Gjithashtu 
mund tё ndikojё negativisht gjatё ngurtёsimit. 
Shtresa tё çngjyrosura ose ngjitёse duhet tё 
hiqen me fёrkim ose frezim dhe nё vazhdim tё 
rishtrohen tё reja. 

 Nё rastet kur ndёrmjet dy shtresave tё 
njёpasnjёshme koha qё kalon deri nё aplikimin 
e shtresёs sё dytё ёshtё mё e madhe se ajo 
qё parashikohet ose kur duam tё shtrojmё mbi 
sipёrfaqe tё vjetra, duhet qё sipёrfaqja tё 
pastrohet mirё dhe tё fёrkohet e gjitha. Nё 
vazhdim aplikohet mbishtresa e re. 

 Nё rastet kur DUROFLOOR-R pёrdoret nё 
sipёrfaqe vertikale ose tё pjerrёta duhet tё 
shtohet rregullator i rrjedhjes sё epoksideve nё 
masёn 2,0% sipas peshёs.  

 DUROFLOOR-R pas ngurtёsimit tё tij nuk 
ёshtё i dёmshёm pёr shёndetin. 

 Para pёrdorimit tё materialit këshillohuni me 
udhëzimet për përdorim të sigurt dhe të cilat 
shkruhen në etiketёn e produktit. 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-

IR4 

Synthetic Resin screed 
material for use internally in 
buildings 
 

 

EN 13813      

SR-B2,0 

Primer 
 

 

Reaction to fire:   Efl 

Release of corrosive 

substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   AR0,5 

Adhesion:   B2,0 

Impact resistance:   IR4 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 

 

NPD 

 

SR 

NPD 

NPD 

B2,0 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

 
 
 
 
 
 
 

ISOMAT S.A. 
INDUSTRI MATERIALESH NDERTIMI KIMIKE  & LLAÇESH 
Selanik: Kilometri i 17

të 
i Autostradës  Selanik-Aj. Athanasiu 

570 03 Aj. Athanasios, Tel. : 2310 576 000, Fax: 2310 722 475 
Athinë: Kilometri i 57

të 
i Autostradës  Athinë-Lamia,                                

320 11 Oinofita, Tel. : 22620 56 406, Fax: 22620 31 644 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 


