
 
 
Broshurë teknike 

ISOFLEX-PU 600 

Material i lëngshëm hidroizolues, alifatik, poliuretanik dhe me një 
përbërës 

 

Përshkrimi 
 
Është një material I lëngshëm me mpiksje të 
shpejtë, alifatik, poliuretanik, me një përbërës, 
hidroizolues për taraca: 

 Ka bazë rrëshirë poliuretani hidrofobike 
dhe eslastomerike dhe ka veti të 
shkëlqyera mekanike, kimike dhe termike, 
UV dhe kundra konditave të këqija të 
motit. 

 Krijon një shtresë uniforme, elastike, 
hidroizoluese, të depertueshme nga avulli 
e cila nuk krijon bashkime ose lidhje. 

 Ngjitje të shkëlqyer në nënshtresa të 
ndryshme, si betoni, llaçi i çimentos, druri 
dhe çdo lloj materiali hidroizolues. 

 Mundësi përdorimi edhe në nënshtresa të 
paniveluara. 

 Nuk bëhet i verdhë – përkundrazi, mban 
ngjyrën origjinale dhe nuk ka nevojë të 
mbulohe me shtresë të re pas aplikimit, 
akoma dhe po të jetë zgjedhur në ngyrë të 
errët. 

 
Është çertifikuar me shënimin CE i cili e bën si 
shtresë mbrojtjete për sipërfaqet e betonit, 
sipas, çetifikatës EN 1504-2. Numri i 
çërtifikatës Nr. 2032-CPR-10.11. 
 

Fushat e përdorimit 
 
ISOFLEX-PU 600 përshtatet për hidroizolim:  

 Për taraca dhe ballkone si një shtresë e 
eksposuar hidroizoluese. 

 Në pllaka gipsi dhe çimentoje. 

 Në shtresa të vjetra bituminoze. 

 Shkumë poliuretani. 

 Në sipërfaqe metalike. 
 

Të dhënat teknike 
 
1. Vetitë e produktit në formë të lëgshme 

Trajta:  pri-polimer alifatik 
poliurethani 

Ngjyra: e bardhë, gri,                                         

Densiteti:    1.37 kg/l 

Viskoziteti:    5,200 ± 300 mPa·sec   
   (në +230C) 

2. Vetitë e shtresës të thatë 

Zgjatja deri në këputje:   >400% 
(ASTM D 412) 

Rezistenca në tërheqje: 9  1 N/mm2        
(ASTM D412) 

Fortësia sipas 

SHORE A: 77  2 

Padepërtueshmëria  
nga uji: 7 atm                        
(DIN 1048) 

Pasqyrimi diellor (SR): 85% 
(ASTM E903-96) 

Rrezatimi infrakuq:  0,88 
(ASTM C1371-04a) 

Koeficienti i pasqyrimit 
diellor (SRI):  107 
(ASTM E1980-0) 

Thithja kapilare e ujit 0.01 kg/m2·h0.5  
(EN 1062-3,  
kërkesa e  
EN 1504-2: w < 0.1) 

CO2 depertueshmëria:  Sd > 50 m                          
(EN 1062-6) 

Depertueshmëria nga  
avulli i ujit:                       Sd = 0.70 m    
(EN ISO 7783-2,                                               
e depertueshme,                
Class I < 5m) 

Ngjitja:                        > 2 N/mm2                                         
(EN 1542,                                           
kërkesa për sistemet  
fleksibël pa qarkullim:                                          
0.8 N/mm2) 

 

 



 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës 
së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet 
në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të 
ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për 
aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të 
mëparshëm për të njëjtin material.  
 
 

 
Vjetërsimi artificial:  E kalon (nuk shfaqen     
(EN 1062-11, flluska, të çara ose                                                       
pas 2000 orësh)  shkëputje)                                    

Rezistenca ndaj zjarrit: Euroclass F           
(EN 13501-1) 

Temperatura që  
reziston: nga -40ºC deri +90ºC 
 

Udhëzimet e përdorimit 

1. Përgatitja e nënshtresës 
Në përgjithësi, nënshtresa duhet të jetë e 
thatë (lagështia < 4%), e pastër, pa yndyrë, pa 
materiale të lira, pluhur, etj.  
 
1.1 Nënshtresat e betonit 
Çdo zgavër eksistuese në beton duhet të 
mbushet me materialin e duhur mbushës që 
më përpara. 
Plasaritjet e thella mbi nënshtresën duhet të 
mbushen me mbushësit poliuretanik FLEX-PU 
20/30 S/40/50 S. 
Betoni dhe sipërfaqe të tjera poroze me 
lagështi < 4% duhet të trajtohen me astarin e 
veçantë PRIMER-PU 100, me konsum reth 
200 g/m2. 
Nënshtresat me lagështi > 4% duhet të 
astarohen me astarin e veçantë epoksid që 
pengon avullin DUROPRIMER-SG, me 
konsum prej 600-1000 g/m2. 
 
1.2 Nënshtresa të lëmuara dhe jo thithëse 
Nënshtresat e lëmuara dhe jo thithëse, si dhe 
membranat bituminoze ose shtresat e vjetra 
hidroizoluese, duhet të astarohen me me 
astarin epoksid me bazë uji EPOXYPRIMER-
500 me konsum afërsisht 200-300 g/m2. 
ISOFLEX-PU 600 mund të aplikohet sapo 
lagështia e EPOXYPRIMER-500 të bëhet më 
e ulët se 4%. 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Nënshtresat metalike 
Nënshtresat metalike duhet të jenë: 

 Të thata dhe të pastra. 

 Pa yndyrë, material të lira, pluhur, etj. që 
mund të pengojnë ngjitjen. 

 Pa ndryshk ose gërryerje që mund të 
pengojnë ngjitjen. 

 
Nënshtresa duhet të përgatitet me furçë, 
ferkim, hedhje rëre me presion, etj, dhe pastaj 
të pastrohet krejt nga pluhuri. ISOFLEX-PU 
500 mund të aplikohet pa astarim të 
mëparshëm. 
 
2. Aplikimi-Konsumi 
Para aplikimit, rekomandohet përzierja e lehtë 
e ISOFLEX-PU 600, derisa të bëhet 
homogjen. Përzierja e tepërt duhet shmangur 
që të parandalohet blokimi i ajrit në material. 
 
a) Isolimi total në sipërfaqe 
ISOFLEX-PU 600 aplikohet me furçe ose ryl 
në 2 shtresa. Shtresa e pare aplikohet 2-3 orë 
pas astarimit dhe ndërsa PRIMER-PU 100 
ngjit akoma. Shtresa e dytë duhet të aplikohet 
në mënyre transversale (përpendikulare) pas 
8-24 orësh, në varësi me konditat e motit. 
Në zona me plasaritje serioze, rekomandohet 
përforcimi lokal i ISOFLEX-PU 600 me një 
shirit 10 cm të gjërë të përforcuar me fibra 
poliesteri (60 g/m2) gjatë plasaritjeve. Në këtë 
rast, 2-3 orë pas astarimit, shtrohet shtresa e 
parë e ISOFLEX-PU 600 mbi plasaritjet dhe, 
ndërkohë është akoma i njomë, shiriti me 
gjërësi 10 cm me fibra poliesteri ngjeshet 
sipas gjatësisë. Pastaj shtrohen dy shtresa 
ekstra të ISOFLEX-PU 600 në gjithë 
sipërfaqen. 
Konsumi: reth 1.0-1.5 kg/m2, në varësi me 
nënshtresën. 
 
Në rast plasaritjeve të thella, mbi gjithë 
sipërfaqen, rekomandohet mjaft përforcimi i 
membranes të ISOFLEX-PU 600 me shiritë 
prej fibrash poliesteri (60 g/m2) 100 cm të 
gjërë. Këto shirita duhet të mbulojnë njëri 
tjetrin reth 5-10 cm.  



 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës 
së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet 
në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të 
ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për 
aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të 
mëparshëm për të njëjtin material.  
 
 

 
Me imtësi, 2-3 orë pas astarimit, shtrohet 
shtresa e parë e ISOFLEX-PU 600, për të 
mbuluar përforcimin (me gjërësi prej 100 cm), 
dhe ndërsa është akoma e njomë, ngjeshet 
një shirit me fibra poliesteri. E njejta proçedurë 
ndjeket për sipërfaqen që mbetet. Pastaj, 
shtrohen dy shtresa ekstra të ISOFLEX-PU 
600 në gjithë sipërfaqen. 
Konsumi: reth 2.0-2.25 kg/m2, në varësi me 
nënshtresën dhe llojin e përforcimit. 
 
b) Izolimi lokal i plasaritjeve 
Në këtë rast, astari aplikohet në nënshtresë 
vetëm mbi plasaritjet, në një gjërësi prej 10-12 
cm. 2-3 orë pas astarimit, shtrohet shtresa e 
pare e ISOFLEX-PU 600 dhe, ndërsa është 
akoma e njomë, ngjeshet sipas gjatësisë (të 
plasaritjes) një shirit me fibra poliesteri (60 
g/m2). Përfundimisht, dy shtresa ekstra 
ISOFLEX-PU 600 shtrohen mbi plasaritjeve, 
të cilat e mbulojnë krejt përforcimin. 
Konsumi: reth 200-250 g/m prej gjatësie 
plasaritje.  
 

Amballazhimi 
 
Bidona 1 kg, 5 kg dhe 25 kg. 
 

Magazinimi 
 
Të paktën 6 muaj nga data e prodhimit në kuti 
të mbyllura, në temperatura ndërmjet +5OC 
dhe +35OC në vënde të mbrojtura nga rezet e 
diellit dhe ngrica. 
 

Shënime 
 

 Në rast aplikimi me spërkatje, mund të 
hollohet deri 10% vëtëm me tretësin e 
vecantë SM-16, në varësi me konditat e 
motit. 

 ISOFLEX-PU 600 nuk përshtatet për 
kontakt me ujin e pishinave të tratjuar në 
mënyre kimike. 

 

 
 Temperatura gjatë aplikimit dhe fortësimit 

duhet të jetë ndërmjet +80C and +350C. 

 Çdo shtresë e ISOFLEX-PU 600 nuk 
duhet të teprojë 1 mm. 

 Pakot e pa hapura duhet të përdoren 
menjëherë sa hapen dhe nuk mund të 
magazinohen prapë. 

 ISOFLEX-PU 600 është synuar vetëm për 
përdorim profesional. 

 

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 “i”, lloji 
SB është 500 g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOFLEX-PU 
600 përmban maksimum 500 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës 
së sektorit të kërkimeve dhe zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet 
në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të 
ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se materiali është i përshtatshëm për 
aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo botim të 
mëparshëm për të njëjtin material.  
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EN 1504-2 

DoP No.: ISOFLEX-PU 600/1836-01 

Surface protection products 
Coating 

 
CO2 permeability: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm2 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.4 


