
 
 
Broshurë teknike 

FLEX PU-50 S  

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. 
 
 

 

 

Ngjitës dhe izolues poliuretani me tretës 
 

Përshkrimi 
 
FLEX PU-50 S është një ngjitës dhe mastikë 
izoluese poliuretani me një përbërës me tretës, e 
cila ofron: 

 Rezistencë ndaj luhatjeve të temperaturave 
nga -20°C deri +90°C.  

 Ngjitje të shkëlqyer në çdo lloj materiali 
ndërtimi.  

 Elasticitet të lartë.  

 Qëndrueshmëri të madhe ndaj vjetrimit 
(rezatimit UV dhe motit). 

 Mundësi lyerjeje pas forcimit vetëm me me 
ngjyra të tretshme në ujë. 

 

Fushat e përdorimit 
 
FLEX PU-50 S është i përshtatshëm për izolimin e 
fugave vertikale dhe horizontale me trashëshi 5-30 
mm, në ambiente të brendshme ose të jashtme, 
mbi materiale të ndryshme si betoni, alumini, 
hekuri, druri, xhami, guri natyral dhe sintetik etj. 
Përshtatet dhe për ngjitjen midis ketyre 
materialeve. 

 

Të dhënat teknike 
 
Baza: poliuretan 

Ngjyra: gri, e bardhë 

Temperatura e përdorimit: nga +50C deri në 
+400C 

Formimi i cipës: pas 35-40 min 

Shpejtësia e maturimit:     4 mm/ditë 

Zhvendosja e pranueshme  

e bashkimit:    20% 

Rikuperimi elastik:  > 80% 

Fortësia sipas  

SHORE A:                  50  3 

Rezistenca në tërheqje 
(ISO 53504): 3 N/mm2 

Moduli në 100% zgjatje 
(ISO 53504): 1,4 N/mm2  

Zgjatja deri në thyerje: 350% 
(ISO 53504) 
 
 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Përgatitja e nënshtrsës 
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur, 
grimca të lira, graso etj. Rekomandohet që vendi i 
bashkimit të pastrohet duke përdorur një furçë 
lyerjeje ose furçë teli dhe pastaj të fryhet me ajër 
me presion.  
Për të evituar ndotjen e padëshiruar në buzët e 
fugave, vendoset një letër shirit me vetëngjitje 
përgjatë anëve dhe pastaj hiqet menjëherë pas 
izolimit të fugave (përpara formimit të cipës). 
 
2. Përdorimi 
Futeni tubetin në një pistoletë të veçantë dhe 
priteni majën me kënd të pjerrët, në mënyrë që ajo 
të mos futet brenda fugës, por thjesht të prekë dhe 
të rrëshqasë përgjatë anëve. 
FLEX PU-50 S aplikohet duke lëvizur tubin 
përgjatë aksit të bashkimit me një kënd 450. 
Ndërkohë që është ende e njomë, mastika 
nivelohet duke përdorur një mistri. 
 
Pastrimi i veglave: 
Veglat duhet të pastrohen plotësisht me tretës të 
zakonshëm ndërkohë që materiali është ende i 
njomë. Nëse materiali forcohet, veglat mund të 
pastrohen mekanikisht. 

 

Konsumi 
 
 Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë. 

 Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë. 

 

Amballazhimi 
 
 Tubeta me 310 ml. 

 Tub me 600 ml. 

 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim, në ambiente të thata 
dhe pa ngrica është minimumi 9 muaj. 
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