
 
Broshurë teknike 

EPOXYPRIMER 500  

 

 

Astar epoksid me bazë uji dhe me 2 përbërës 
 

Përshkrimi 
 
EPOXYPRIMER 500 është një sistem epoksid me 
2 përbërës dhe me bazë ujin. Ofron fortësi dhe 
rezistencë të lartë ndaj gërryerjes 
Mund të përdoret edhe në nënshtresa të thata ose 
me pak lagështi, pa ujë të grumbulluar. 
Klasifikohet si SR-B2,0 sipas standardit EN13813. 

 

Fushat e përdorimit 
 
EPOXYPRIMER 500 përdoret si astar për 
ISOFLEX-PU 500 dhe për sisteme të tjera 
poliuretani, kur përdoret mbi sipërfaqe pa 
thithshmëri apo mbi shtresa të vjetra hidroizoluese. 
Mund të përdoret si astar dhe për përgatitjen (duke 
i shtuar rërë kuarci) e një materiali riparues 
(mbushës) për nënshtresat me bazë çimenton, 
p.sh. të shtresave niveluese prej betoni ose llaçi 
çimentoje, të cilat do të mbulohen me produkte të 
sistemit DUROFLOOR. 

 

Të dhënat teknike 
 
Baza: rrëshirë epokside me  
 2 përbërës 

Ngjyra: e verdhë e hapur  

Viskoziteti (A): 900 mPa.s 

Viskoziteti (B): 4400 mPa.s 

Viskoziteti (A+B): 8000 mPa.s 

Densiteti (A): 1.1 kg/l 

Densiteti (B): 1.0 kg/l 

Densiteti (A+B): 1.02 kg/l 

Raporti i përzierjes 
(Α:Β): 25:75 sipas peshës 

Koha e punueshmërisë: reth 60 min (+20ºC) 

Temperatura minimale   
e mpiksjes: +8ºC 

Koha e shkeljes: pas 18 orësh (+23ºC) 

Stresa pasuese: pas 24 orësh (+23ºC) 

Fortësia finale:  pas 7 ditësh (+23ºC) 

Forca ngjitëse:  > 3 Ν/mm2 (pika e  
 thyerjes të betonit) 

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

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqja e dyshemesë për shtrim duhet të jetë: 

 E qëndrueshme 

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

 E mbrojtur nga sulmi i lagështirës nga poshtë. 

Në rastin e përdorimit të rrëshirave epokside të 
sistemit DUROFLOOR, duhet të plotësojë kërkesat 
e mëposhtme: 

Cilësia e betonit: të paktën C20/25 

Cilësia e llaçit  
të çimentos:  përmbajtja e  çimentos 
 350 kg/m3 
 
Gjithashtu, në varësi të natyrës së nënshtresës, 
ajo duhet të përgatitet nëpërmjet fërkimit me furçë, 
gërryerjes, frezimit, ujit me presion, fryrjes me 
presion të saçmave metalike etj. Në vijim të kësaj, 
sipërfaqja duhet të pastrohet mirë nga pluhuri, me 
fshesë me vakum me fuqi të madhe thithëse. 
 
2. Përzierja e përbërësve 
Përbërësit A (rrëshira) dhe B (forcuesi) janë të 
paketuar në dy enë të ndara, të cilat kanë raportin 
e paracaktuar të përzierjes sipas peshës. E gjithë 
sasia e përbërësit B shtohet në përbërësin A. 
Përzierja e 2 përbërësve duhet të bëhet për rreth 
2-3 minuta, duke përdorur një mikser me xhiro të 
ulëta (300 rrot/min) derisa të bëhet uniforme.  
Është e rëndësishme që përzierja të trazohet 
plotësisht pranë anëve dhe fundit të enës në 
mënyrë që të arrihet përhapja uniforme e forcuesit. 
Shtesa e ujit (10-30% sipas peshës) siguron që 
përzierja do arrijë punueshmërinë e duhur. 
 
3. Përdorimi-Konsumi 
Sipas llojit të aplikimit të EPOXYPRIMER 500, 
renditen rastet e mëposhtme: 
 
a) Si astar i ISOFLEX-PU 500  
Nënshtresa astarohet me EPOXYPRIMER 500, të 
holluar me ujë deri 30% sipas peshës. Produkti 
aplikohet me furçë ose me ryl në një shtresë. 
Konsumi: 150-200 g/m2.  
Në varësi me konditat e motit, ISOFLEX-PU 500 
përdoret brenda 24-48 orësh nga astarimi, 
menjëherë sapo të bjerë lagëstia nën 4%. 
 
 



 

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. 
 
 

 
b) Si astari rrëshirave epokside 
Nënshtresa astarohet me EPOXYPRIMER 500, të 
holluar me ujë deri 30% sipas peshës. Produkti 
aplikohet me furçë ose me ryl në një shtresë. 
Konsumi: 150-200 g/ m2. 
Pasi është tharë astari, çdo problem ekzistues në 
sipërfaqe (plasaritje, vrima) duhet të mbushet duke 
përdorur EPOXYPRIMER 500, të përzier me rërë 
kuarci me madhësi kokrrizash 0-0.4 mm (ose 
Q35), në raport 1:2 deri në 1:3, sipas peshës. 
Aplikimi i sistemit të kualifikuar DUROFLOOR 
bëhet brenda 24-48 orësh dhe vetëm kur niveli i 
lagështisë së shtresës së EPOXYPRIMER 500 
është më i ulët se 4%. 
Në rastet kur pas 48 orësh niveli i lagështisë së 
shtresës së EPOXYPRIMER-W është më i lartë se 
4%, atëherë duhet të ndiqet e njëjta procedurë. 
Në rast se DUROFLOOR do të aplikohet përtej 
afateve kohore të mëparshme pas lyerjes me 
astar, mbi sipërfaqe duhet të përhapet rërë kuarci 
me madhësi kokrrizash 0.4-0.8 mm gjatë kohës që 
astari është ende i njomë, me qëllim që të 
garantohet ngjitje e mirë. Pas mpiksjes së astarit, 
çdo kokrrizë e lirë duhet të largohet duke përdorur 
një fshesë me vakuum me fuqi të madhe thithëse. 

 

Amballazhimi 
 
EPOXYPRIMER 500 W ofrohet në paketime (A+B) 
prej 1 kg, 4 kg dhe 20 kg, ku përbërësit A dhe B 
kanë raport të fiksuar sipas peshës. 

 

Magazinimi 
 
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit nëse 
ruhet në paketimin origjinal të izoluar, në 
temperatura midis +50C dhe +350C. Duhet të 
mbrohet nga ekspozimi në dritën e diellit dhe nga 
ngrica. 

  

Shënime 
 
 Rekomandohet të kontrollohet përshtatja me 

nënshtresën, para përdorimit të produktit në 
sipërfaqe plastike (p.sh. PVC, shtresa 
polikarbonike). 

 
 
 
 
 
 

 
 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.  

 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, EPOXYPRIMER 500 është 
plotësisht i sigurt për shëndetin. 

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

 EPOXYPRIMER 500 është synuar vetëm për 
përdorim profesional. 

 
Përbërësit organikë të avullueshëm 

(VOCs) 
 
Sipas Direktivës 2004/42/CE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-së për 
produktin e nënkategorisë “j”, lloji WB është 140 g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim EPOXYPRIMER 
500 përmban maksimum 140 g/l VOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
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EN 13813 SR-B2,0 

DoP No.: EPOXYPRIMER 500/1832-01 

Primer 
 
Reaction to fire: NPD 

Release of corrosive substances: SR 

Water permeability: NPD 

Wear resistance: NPD 

Adhesion: B2,0 

Impact resistance: NPD 

Sound insulation: NPD 

Sound absorption: NPD 

Thermal resistance: NPD 

Chemical resistance: NPD 
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