
 
         
 
 
 
 

 

 

Broshurë teknike  

FLEX PU-2K 
Mastikë poliuretani me dy përbërës 
 
 

Përshkrimi 
 
FLEX PU-2K është një mastikë me dy 
përbërës me bazë rrëshira poliuretani. Kur 
përziehet, dy përbërësit vullkanizohen në një 
masë të lidhur dhe elastike. 
Mastika ka rezistencë të shkëlqyer ndaj 
rrezeve UV dhe stabilitet termik (përmban 
stabilizues UV dhe antioksidantë). 
Ofrohet në dy tipe: 

 FLEX PU-2KV për sipërfaqe vertikale. 

 FLEX PU-2KH për sipërfaqe horizontale. 
 

Fushat e përdorimit 
 
FLEX PU-2K përshtatet për izolimin e fugave 
vertikale dhe horizontale të betonit në 
ndërtesa, punime ndërtimi dhe punime 
hidraulike (kanale vaditje, sisteme funizimi uji, 
rezervuare, etj.) 
 

Të dhënat teknike 
 
Mastika e njomë 

Densiteti në +23oC:  1.45 g/cm3 

Temperatura e përdorimit: +5οC - +35oC 

Jetëgjatësia në enë: 25-60 min 

Shkalla e vullkanizimit:    1-2 ditë 
 

Mastika e mpiksur 

FLEX PU-2KV: 
Forca zgjatëse në zgjatja  
100% (DIN EN 28339):  20 Ν/cm2 

Forca elastike në thyerje  
(DIN EN 28339):      45 Ν/cm2 

Zgjatja deri në pikën e  
thyerjes (DIN EN 28339):    450% 

Fortësia (Shore A): 18 

Aftësia e lëvizjes: +/-25% 

Rikthimi pas zgjatjes100%: 90% 

 

 

 

FLEX PU-2KH: 

Forca zgjatëse në zgjatja  
100% (DIN EN 28339):  15 Ν/cm2 

Forca elastike në thyerje  
(DIN EN 28339):      35 Ν/cm2 

Elongation at break point  
(DIN EN 28339):      400% 

Fortësia (Shore A): 14 

Aftësia e lëvizjes: +/-25% 

Rikthimi pas zgjatjes100%:  90% 
 

Udhëzimet e përdorimit 

1. Përgatitja e nënshtresës 

 Deformimi maksimal i pritur i fugës, i cili 
varet nga gjatësia e elemeteve ndërtuese, 
koefiçenti i zgjerimit të nënshtresës dhe 
luhatja maksimale e temperatures gjatë 
vitit, nuk duhet të kalojnë 25-30% e 
gjërësisë origjinale të fugës. Idealisht 
rekomandohet që gjërësia minimale e 
fugës të mos jetë më pak se 1.0-1.5 cm 
dhe maksimalja mos jetë më shumë se     
5 cm. Megjithatë, mund të përdoret në rast 
ku gjërësia e fugës është deri 8 cm. 
Thellësia e mastikës mund të përshtatet 
në 50% me gjërësinë e fugës, por duhet të 
jetë të paktën 1.5 cm. 

 Pjesët anësore të fugës duhet të 
pastrohen krejt nga materialet e lira, 
pluhuri, etj., duke i hequr me ajer me 
presion. 

 Kur nevojitet, pjesët anësore të fugës 
vishen me PRIMER-PU 100 për të 
përforcuar ngjitjen e mastikës. 

 Kur nevojitet, thellësia e mastikës 
kontrollohet me CELLUFILL (shufër 
mbështetëse prej polietileni të zgjeruar). 
Në këtë mënyrë, mastika nuk ngjitet me 
pjesën e poshtme të fugës dhe është e lire 
të lëvizë, duke ndjekur lëvizjet e tkurrjes – 
bymimit të fugës.  

  
 
 
 



 

 

 

 
 

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. Përdorimi 
 Dy përbërësit, të paketuar me raport të 

fiksuar sipas peshës, duhet të përziehen 
krejt me një tjetrin duke përdorur një 
mikser të përshtatshëm, p.sh. të vendoset 
një përzjerës në formë helike në mikser. 
Pëzierja duhet të vazhdojë derisa të 
homogjenizohen krejt përbërësit. Meqë dy 
përbërësit kanë ngjyra të ndryshme (A: i 
bardhë - B: i zi), homogjenizimi mund të 
kontrollohet me sy (kur përzierja ka ngjyrë 
gri, pa njolla të çelëta ose të errëta ose 
vija, përzierja është e përfunduar). 

 Mastika e përzierë vendoset brënda fugës 
me ndihmën e nje pistolete të veçantë për 
këtë punë, ose me shpatull (për perdorime 
të vegjël). 

 Sipërfaqja e mastikës të njomë drejtohet 
me një shpatull që të krijojë një menisk 
konkav. 

 

Konsumi 
 
1.45 kg/l të volumit të përgjithshëm. 
 

Amballazhimi 
 
FLEX PU-2K ofrohet në kuti (A+B) prej 5 kg, 
dhe përbërësit A dhe B kanë raport të fiksuar 
sipas peshës. 
  

Magazinimi 
 
9 muaj në ambiente të that dhe pa ngricë. 
   

Shënime 
 
Përdorimi duhet të shmanget kur bie shi ose 
në temperatura nën +5οC ose mbi +35oC. 
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