
 
 
Broshurë teknike 

EPOMAX-LD 

Ngjitëse epokside me 2 përbërës për imprenjime  
për pëlhurat e përbëra  
 

Përshkrimi 
 
EPOMAX-LD është një sistem epoksid me 2 
përbërës dhe pa tretës. Pas mpiksjes, ai 
siguron ngjitje të fortë me nënshtresën, fortësi 
të madhe, si dhe rezistencë të lartë në shtypje 
dhe në përkulje. 
  

Fushat e përdorimit 
 
EPOMAX-LD përdoret për imprenjimin e 
pëlhurave të prodhuara me fibra sintetike, në 
përforcimin statik dhe sizmik të elementeve të 
betonit. Përshtatet njëlloj edhe me pëlhurat me 
fibra xhami dhe ato me fibra karboni. 
 

Të dhënat teknike 
 
Baza: rrëshirë epokside me      
 2 përbërës 

Ngjyra e përbërësit A:  e bardhë 

Ngjyra e përbërësit B:  e zezë 

Ngjyra A+B: gri 

Trajta: në formë brumi 

Densiteti i përbërësit A: 1,10 kg/litër 

Densiteti i përbërësit B: 1,00 kg/litër 

Densiteti A+B: 1,08 kg/litër 

Raporti i përzierjes  
(A+B): 100:19,4 sipas peshës 

Koha e mbajtjes hapur: 45 minuta në +200C 

Koha e punueshmërisë: 35 minuta në +200C 

Temperatura minimale  
e mpiksjes: +80C 

Temperatura e deformimit 
nga nxehtësia (HDT):  +540C 

Fortësia finale: pas 7 ditësh në +200C   

Rezistenca në tërheqje: 44,6 MPa 
(ASTM D 638) 

 

 

Zgjatimi deri në këputje:  1,7% 

Rezistenca në shtypje:    90 MPa  
(ASTM D 695) 

Rezistenca në përkulje: 70 MPa 
(ASTM D 790) 

Moduli i elasticitetit:  2,500 MPa 
(përkulës) (ASTM D 790) 

Forca ngjitëse:          > 4 N/mm2  
(pika e thyerjes 
së betonit) 

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

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 

Nënshtresa duhet të jetë: 

 E thatë, mjaft e fortë dhe e 
qëndrueshme. 

 Pa materiale që mund të pengojnë 
ngjitjen, si p.sh. pluhuri, grimcat e lira, 
grasoja ose vaji etj. 
 

Është e rekomandueshme që përpara 
përdorimit, nënshtresa të trajtohet 
mekanikisht me rërë me ajër me presion apo 
me frezim dhe të pastrohet me një fshesë me 
vakuum me fuqi të madhe thithëse.  
Nëse në beton ka ndonjë plasaritje, ato 
duhet të riparohen me anë të një procesi të 
injektimit të rrëshirës duke përdorur 
materialet si EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 
ose DUREBOND. 
Sipërfaqja duhet të jetë sa më e sheshtë të 
jetë e mundur. Problemet e sipërfaqes 
riparohen duke përdorur llaçin e çimentos të 
përforcuar me fibra MEGACRET-40 ose 
pastën (stukon) epokside EPOMAX-EK. 
Anët e elementit strukturor që do të mbulohet 
me pëlhurë, duhet të rrumbullakosen në një 
rreze prej 10-30 mm për të arritur hermetizim 
efikas. 

 
 



 

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. 
 
 

 
2. Përzierja e përbërësve 
Përbërësit A (rrëshira) dhe B (forcuesi) janë të 
paketuar në dy enë të ndara, të cilat kanë 
raporte të paracaktuara të përzierjes sipas 
peshës. Përzieni mirë të gjithë sasinë e 
përbërësit A me të gjithë sasinë e përbërësit 
B. Përzierja duhet të kryhet për rreth 5 minuta, 
duke përdorur mikser me xhiro të ulëta ose një 
vegël dore të përshtatshme (p.sh. mistri e 
vogël), derisa të përftohet një përzierje 
uniforme në ngjyrë gri. Është e rëndësishme 
që përzierja të trazohet plotësisht pranë anëve 
dhe fundit të enës në mënyrë që të arrihet 
përhapja uniforme e forcuesit. 
 
3. Përdorimi - Konsumi 
Pas përzierjes së dy përbërësve, EPOMAX-
LD aplikohet mbi një sipërfaqe të thatë e të 
pastër duke përdorur një furçë, rul ose mistri, 
me një konsum rreth 0,7 kg/m2.  
Më pas pëlhura fiksohet duke e ngjeshur me 
një rul plastik në mënyrë që të imprenjohet (të 
ngopet) plotësisht me rrëshirë. Nëse është e 
nevojshme, vendoset një shtresë tjetër.  
Pasi shtresa e fundit të jetë tharë, aplikohet 
një shtresë përfundimtare izoluese EPOMAX-
LD, me një konsum rreth 0,3 kg/m2. 
Ndërkohë që shtresa izoluese është ende e 
freskët, mbi sipërfaqe shpërndahet rërë kuarci 
për të siguruar ngjitjen e duhur të shtresës 
mbrojtëse prej çimentoje që pason.   
 

Ambalazhimi 
 
EPOMAX-LD ofrohet në paketime (A+B) prej 
5kg, ku përbërësit A dhe B kanë raport të 
fiksuar të peshës. 
 

Magazinimi 
 
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit nëse 
ruhet në paketimin origjinal të izoluar, në 
ambiente të mbrojtura nga lagështira dhe 
ekspozimi në dritën e diellit. Rekomandohet 
një temperaturë ruajtjeje midis +5°C dhe 
+35°C. 

 
Shënime 

 

 Punueshmëria e materialeve epokside 
ndikohet nga temperatura e tyre. 
Temperatura ideale e përdorimit është 
midis +15°C dhe +25°C në mënyrë që 
produkti të jetë i lehtë për t’u përdorur dhe 
për t’u tharë, ashtu siç shpjegohet më lart. 
Temperatura e ambientit nën +15°C do të 
rrisë kohën e tharjes dhe temperatura mbi 
+30°C do të përshpejtojë kohën e tharjes. 
Gjatë dimrit rekomandohet një ngrohje 
paraprake e produktit, kurse në verë 
rekomandohet ruajtja e materialit në një 
vend të freskët përpara përdorimit.  

 Pas ngurtësimit, EPOMAX-LD është 
plotësisht e sigurt për shëndetin. 

 Pas përdorimit, shtresa EPOMAX-LD 
duhet të mbrohet nga ekspozimi i 
menjëhershëm ndaj diellit. 

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

 EPOMAX-LD është synuar vetëm për 
përdorim profesional. 

 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, 
tabela A), përmbajtja maksimale e lejuar e 
VOC-së për produktin e nënkategorisë “g”, lloji 
SB është 350g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim EPOMAX-LD 
përmban maksimumi <350 g/l VOC. 
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DoP No:EPOMAX-LD/1262-01  

Structural bonding product for bonded fabric 
reinforcement for uses other than low 

performance requirements 
 
Bond/Adhesion strength: Pull off strength ≥ 14N/mm2 

Slant shear strength at: 

50° ≥ 50 N/mm2 

60° ≥ 60 N/mm2 

70° ≥ 70 N/mm2 

Shear Strength: ≥12 N/mm2 

Shrinkage/expansion: ≤ 0.1% 

Workability: 25 minutes at +20 °C 

Modulus of elasticity: ≥ 2,000 N/mm2 

Coefficient of thermal 
expansion: ≤ 100 X 10-6 per K 

Glass transition temperature: ≥ 40 °C 

Reaction to fire: Euroclass E 

Durability: Pass 

Dangerous substances: comply with 5.4 
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