
 
 
Broshurë teknike 

ISOMAT AK-GLASS 

 

Kolë e modifikuar me polimere për vendosjen dhe stukimin e 
tullave të xhamit 
 

Përshkrimi 
 
ISOMAT AK-GLASS është një ngjitës me bazë 
çimentoje, i modifikuar me polimer dhe për tulla 
prej xhami. Ka punueshmëri të shkëlqyer, ngjitje të 
jashtëzakonshme në tullat e xhamit dhe është 
rezistent ndaj gërryerjes dhe lagështisë.  
Është çertifikuar me shënjën CE sipas EN 998-2, si 
llaç muresh i përcaktuar për përdorim të 
përgjithshëm, përdorim të jashtëm, në elemente të 
nënshtruara në kërkesa strukturale. Numri i 
çertifikatës: 0906-CPR-02412008. 

 

Fushat e përdorimit 
 
ISOMAT AK-GLASS përdoret për shtrimin dhe 
mbushjen e blloqeve prej qelqi. 

 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:  pluhur çimentoje 

Ngjyra: e bardhë 

Uji që nevojitet: 5,50 kg 
 për një thes 25 kg 

Temperatura e përdorimit:  nga +5°C 
 deri në +35°C 

Rezistenca në shtypje: Category M 20 
(EN 1015-11) 

Rezistenca në përkulje: 5,5 N/mm
2
 

Rezistenca laterale  
fillestare (vlerë tabele):  0.15 N/mm

2
 

Reagimi ndaj zjarrit:  Class A1                   
(EN 13501-1) 

Densiteti (llaç i tharë  
i ngurtësuar):  1700 kg/m

3
              

(EN 1015-10) 

Ujëthithja:     0.3 kg/m
2
min

0,5
              

(EN 1015-18) 

Përçueshmëria nga  
avullii ujit:  μ 15/35                    
(EN 1745, tab. value) 

Përçueshmëria termike:  (λ10,dry) 0.715W/mK         
(EN 1745, vlera mesatare në tab.; P = 50 %) 

Koha e punueshmërisë: të paktën 3,5 orë  

 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Tullat e xhamit dhe nënshtresa duhet të jenë pa 
pluhur, ndotës, graso etj. 
 
2. Përdorimi 
Hidheni ngadalë në ujë produktin ISOMAT AK-
GLASS duke e përzier vazhdimisht derisa të 
krijohet një përzierje me punueshmërinë e 
dëshiruar. Rekomandohet të përdorni një mikser 
me shpejtësi të ulët. Lëreni përzierjen të qëndrojë 
për rreth 5 minuta dhe më pas përziejeni përsëri. 
Për shtrimin, përdorni një mistri ose spatul për të 
përhapur ngjitësin në mënyrë të njëtrajtshme mbi 
nënshtresën. Në pozicionimin e blloqeve prej qelqi, 
shtoni një sasi të bollshme ngjitësi në skajet e 
blloqeve dhe më pas vendosini ato fort mbi 
ngjitësin e shtruar. Përdorni ndarëse plastike ose 
aksesorë të tjerë për t’u siguruar që nyjet të kenë 
kudo gjerësi të njëtrajtshme. 
Për aplikimin e mbushjes, përdorni një mistri 
posaçme të shkallëzuar për të aplikuar të njëjtën 
sasi materiali. 
Për sa i takon lustrës, hiqeni të gjithë materialin e 
tepërt nga nyjet dhe faqet e blloqeve duke 
përdorur një sfungjer të lagur. 

 

Konsumi 
 
Rreth 13 kg për 1 m

2 
mur, në varësi të përmasave 

të tullave të përdorura të xhamit. 

 

Amballazhimi 
 
ISOMAT AK-GLASS ofrohet në thasë letre 25 kg 
dhe në qese plastike 5 kg. 

 

Magazinimi 
 
 Thasë letre 25 kg:  

12 muaj nga data e prodhimit  

 Thasë plastikë 5 kg: 
18 muaj nga data e prodhimit 

 
Gjithë të mësipërmet janë në efekt me kusht që 
produktet të magazinohen në paketimi origjinal i pa 
hapur, në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe 
ngrica. 

 



 

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. | Botim: 19.05.2022 

 

 
Shënime 

 
 Kur aplikoni materialin ISOMAT AK-GLASS, 

duhet pasur kujdes që të mbushni siç duhet 

nyjet e blloqeve prej qelqi për të parandaluar 

bllokimin e ajrit në masën e ngjitësit. 

 ISOMAT AK-GLASS përmban çimento, e cila 
vepron si alkaline me ujin dhe klasifikohet si 
irritues. 

 Ndiqni këshillat e sigurisë dhe masat 
paraprake të shkruara mbi paketim. 
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0906-CPR-02412008 

DoP No.: ISOMAT AK-GLASS/1249-02 

 

EN 998-2:2010 

Designed general purpose masonry mortar for 
external use in elements subject to structural 
requirements 

 

Compressive strength: Category M 20 

Initial shear strength: 0,15 N/mm
2
 (tab. value) 

Reaction to fire: Class A1 

Density (dry hardened mortar)  1700 kg/m
3
 

Water absorption:  0,3 kg/m
2
min

0,5
 

Water vapour permeability: μ 15/35 (tab. value) 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,75 W/mK (tab. 

mean value; P = 50 %)  

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar  
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