
 

 
 
 

Broshurë teknike 

DUROPRIMER-RL 

Astar epoksid me dy përbërës, pa tretës 
 
 

Përshkrimi 
 
DUROPRIMER-RL është një sistem epoksid 
me 2 përbërës, pa tretës dhe pa ngjyrë me 
përmbajtje shumë të ulët të përbërsve 
organikë të avullueshëm (VOC) që të jetë me 
përputhje me programet e çertifikatave për 
ndërtesa jeshile (LEED, etj) duke ofruar fortësi 
të lartë dhe rezistencë ndaj gërryerjes. I 
reziston acideve, alkaleve, produkteve të 
naftës dhe përzierjeve të kripës. 
Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas 
EN13813. 
Është në përputhje me kërkesat LEED për 
përmbajtjen e VOC-ve, Kredia IEQ 4.2: 
Materiale me Emetim të Ulët – Bojra dhe 
Veshje, Astare (SCAQMD) VOC<150 g/l. 
 

Fushat e përdorimit 
 
 Asratimi i sipërfaqeve prej çimento të cilat 

do shtrohen me produkte DUROFLOOR. 
 Mbyllja e shtresave përfundimtare ne 

dysheme me bazë çimento në zona 
industriale, depo, etj. 

 Përgatitja e llaçeve rrëshire për dysheme 
 Përgatitja e materialit riparues për 

riparimin e plasaritjeve ose për sheshimin 
e nënshtresave para shtrimit të shtresave 
të dyshemesë. 

 
Të dhënat teknike 

 
Baza: rëshirë epokside me    
  2 përbërës 

Ngjyra: transparente  

Viskoziteti: 500 mPa.s në +230C 

Densiteti (A+B): 1,08 kg/l 

Raporti i përzierjes(A:B): 100:47 sipas peshës 

Jetëgjatësia në enë: reth 40 min në +200C 

Temperatura minimale  
e mpiksjes: +80C 

 

 

Fortësia sipas 

SHORE D: 85 

Gati për t’ u shkelur: pas 20 orësh në 
  +230C 
Pranon mbishtresë: pas 20 orësh në  

+230C 
 

Rezistenca 
përfundimtare:  pas 7 ditësh  
 në +230C 

Rezistenca në shtypje: 75 N/mm2  
(DIN EN 196-1)   

Rezistenca në përkulje:  > 35 N/mm2 
(DIN EN 196-1)   

Rezistenca në ngjitje: > 3 N/mm2 (pika e 
(ΕΝ 13892-8) thyerjes të betonit) 

Resistanca ndaj 
përplasjes:            IR 4                       
(EN ISO 6272) 

Rezistenca ndaj 
konsumit:              AR0,5 
(EN 13892-4, BCA) 

Pastrimi i veglave: 
Veglat duhet të pastrohen me tretësin SM-12 
menjëherë pas përdorimit. 
 

Mënyra e përdorimit 

1. Nënshtresa 
Sipërfaqja e dyshemesë duhet të jetë: 
 E thatë dhe e qëndrueshme. 
 Pa materiale që mund të pengojne ngjitjen 

si pluhuri, grimca të lira, yndyrë, etj. 
 E mbrojtur nga lagështia nga poshtë. 

Gjithashtu, duhet të arrihen kërkesan e 
mëposhtme: 

Cilësia e betonit :          të paktën C20/25 
Cilësia e llaçit të 
çimentos në dysheme:    përmbajtja në  
                      çimento 350 kg/m3  
Vjetërsia:               të paktën 28 ditë 
Lagështia:                më pak se 4% 

 



 

Inforrmacioni 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. 

 

 

Akoma, në varësi me llojin e nënshtresës, 
duhet të bëhet përgatitja e përshtatshme si 
larja me furçë, fërkimi, spërkatja me rërë, 
spërkatja me ujë, përpunimi me frezë, etj. 
Pastaj, sipërfaqja duhet të pastrohet nga 
pluhuri me një fshesë me korrent me thithje të 
lartë. 
 
2. Përzierja e përbërësve 
Përbërësit A (rrëshira) dhe B (përforcuesi) 
janë të paketuar në dy kuti të veçanta, të cilat 
kanë raportin e saktë të përzierjes të 
paracaktuar sipas peshës. Fillimisht përbërësi 
A duhet të përziehet derisa të bëhet 
homogjen. Pastaj e gjithë sasia e përbërësit B 
hidhet në përbërësi A. Dy materialet 
përziehen për 5 minuta duke përdorur një 
mikser me xhiro të ulëta (300 rot/min). Është e 
rëndsishme të bëhet përzierje dhe në anët e 
enës për shpërndarjen uniforme të 
përforcuesit. 
 
3. Aplikimi – Konsumi 
Sipas llojit të aplikimit të DUROPRIMER-RL, 
ekzistojnë dy raste aplikimi:: 

a) Astarimi 
DUROPRIMER-PSF shtrohet me ryl ose me 
furçë në një shtresë.     
Konsumi: 200-300 g/m2.  
Aplikimi i sistemit të kualifikuar DUROFLOOR 
ndjek brënda 24 orësh pas ngurtësimit të 
astarit.   
Në rast se systemi DUROFLOOR duhet të 
aplikohet më vonë se 24 orë nga astarimi, 
duhet shtruar në sipërfaqe rërë kuarcore me 
kokërra  0-0.4 mm ose 0.4-0.8 mm, ndërsa 
astari është akoma i njomë për të siguruar 
ngjitjen e mirë.  
Mbas mpiksjes të DUROPRIMER-RL, kokërrat 
e lira duhet të largohen me fshesë korrenti me 
thithje të lartë. 

b) Mbyllja e sipërfaqeve prej çimento 
DUROPRIMER-RL shtrohet me furçë në dy 
shtresa mbi sipërfaqen e përgatitur.  
Kosnsumi: reth 200-250 g/m2/shtresë. 
Për përgatitjen e sipërfaqeve kurdra 
rrëshqitjes, duhet hedhur rërë kuarcore me 
kokërra 0.6-1.2 mm ose 0.4-0.8 mm mbi  
 

 
shtresën e pare të njomë të DUROPRIMER-
RL. Pas mpiksjes të DUROPRIMER-RL, çdo 
kokërr e lire duhet të hiqen me fshesë me 
korrent. 
Përfundimisht, shtrohet shtresa e dyte e 
DUROPRIMER-RL.  
Konsumi i rërës kuarcore: 2-3 kg/m2. 

c) Rrëshira - llaçi 
Sipërfaqja duhet të astarohet me 
DUROPRIMER-RL.   
Konsumi: reth 200-300 g/m2. 
Llaçi përgatitet me raportet:  
 
DUROPRIMER-RL: 1 pjesë sipas peshës 
Rërë kuracore: 3-4 pjesë sipas peshës  
 

Quartz sand should have particle-size  
0,1-0,4 mm (or M32) or 0,3-0,8 mm, 
depending on layer thickness. 
Initially the A and B components of 
DUROPRIMER-RL are mixed thoroughly and 
then the quartz sand is added under 
continuous stirring and mixed until the resin 
mortar has become homogenous. 
The epoxy mortar is applied at a minimum 
thickness of 8 mm with the help of guides and 
compacted using a smoothing machine. 
Resin-mortar consumption:  
approx. 2,0 kg/m2/mm of layer thickness. 

d) Riparimi – Sheshimi 
Astarimi me DUROPRIMER-RL duhet bërë i 
pari.   
Konsumi: reth 200-300 g/m2. 
The repairing material is prepared with 
proportions: 
 
DUROPRIMER-RL: 1 pjesë sipas peshës 
Rërë kuarcore: 2-3 pjesë sipas peshës 
 
Rëra kuarcore duhet të ketë madhësi 
kokërrash 0.1-0.4 mm (ose M32) ose 0.3-0.8 
mm,  në vatësi me trashësinë e shtresës, dhe 
duhet të hidhet në rrëshira e parapërzierë 
(përbërësit A + B). Është e rëndësishme që 
rëra dhe rrëshira të jenë përzierë plotësisht. 
Matariali riparures duhet të aplikohet në 
sipërfaqja në një shtresë. 
Konsumi: reth 1.8 kg/m2/mm. 
 



 
 
 
 

Amballazhimi 
 

DUROPRIMER-RL ofrohet në kuti (A+B), prej 
10 kg, me përbërësit A and B në raport të 
fiksuar sipas peshës. 
 

Magazinimi 
 
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në 
thasë të mbyllur, në në vënde të mbrojtura 
nga lagështia dhe nga rezet e diellit. 
Rekomandohet magazinimi në temperatura 
ndërmjet  +5OC dhe +35OC. 
 

Shënime 
 
 Punueshmëria e materialeve epokside 

influencohet nga temperatura e tyre. 
Temperatura ideale e aplikimit është 
ndërmjet +15°C dhe +25°C në mënyrë që 
produkti të përdoret me lehtësi dhe të 
thahet siç përshkruhet. Temperatura e 
dhomës nën +15°C e shton kohën e 
mpiksjes dhe temperatura mbi +30°C e 
shpejton kohën e mpiksjes. Gjatë dimrit, 
rekomandohet ngrohja e lehtë e 
materialin, ndërsa gjatë verës materialet 
duhet të magazinohen në dhomë të 
freskët para aplikimit.  

 Ngjitja ndërmjet shtresave që janë njëra 
pas tjetrës mund të influencohet seriozisht 
nga lagështia ose pluhuri që mund të 
ndodhen ndërmjet tyre. 

 Shtresat epokside duhet të mbrohen nga 
lagështia për 4-6 orë pas aplikimit. 
Lagështia mund të zbardhë sipërfaqen 
dhe/ose ta bëjë të ngjisë. Mund gjithatshu 
të çrregullojë mpiksjen. Shtrësan që 
pjesërisht kanë humbur ngjyrën ose ngjisin  
duhet të hiqen me fërkim ose duke 
përdorur frezën. Pas kësaj këto sipërfaqe 
duhet të shtrohen përsëri. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Në raste kur koha ndërmjet aplikimit të 
nënshtresave të cilat janë njëra pas tjetrës 
është më e gjatë se sa parashikimi ose në 
rast kur duhet të shtrohen nga e para 
sipërfaqe të vjetra pas kohe të gjatë, 
sipërfaqja duhet të pastrohet shumë mire  
dhe të ferkohet e gjitha. Pastaj aplikohet 
shtresa e re. 

 Pas mpiksjes, DUROPRIMER-RL është 
krejt i parezikshëm për shëndetin. 

 Para përdorimit, lexoni këshillat e sigurisë 
të treguara në etiketën e produktit. 

 
 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/CE (Shtojca II, 
tabela A), përmbajtja maksimale e lejuar e 
VOC-së për produktin e nënkategorisë “h”, lloji 
SB është 750g/l (2010) për produktin gati për 
përdorim. 
Produkti për përdorim DUROPRIMER-RL 
përmban maksimum <750 g/l VOC. 
Gjthashtu, përputhet me kërkesat LEED për 
përmbajtjen e VOC-ve, Kredia IEQ 4.2: 
Materiale me Emetim të Ulët – Bojra dhe 
Veshje, Astare (SCAQMD) VOC<150 g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inforrmacioni 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. 
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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 

Bond strength:   B2,0 

Impact resistance:   IR4 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
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