
         
 

 

 

Broshurë teknike 

 ISOMAT

 

AK-THERMO ACRYL 

Ngjitës akrilik i përforcuar me fibra për pllakat termoizoluese  
  

 

Përshkrimi 
 
ISOMAT AK-THERMO ACRYL është një 
veshje në trajtë brumi e përforcuar me fibra, 
me bazë rrëshirë akrilike. Ofron një forcë 
ngjitëse fillestare dhe përfundimtare të lartë, 
elasticitet të lartë dhe rezistencë ndaj 
lagështisë. Shpejton dhe thjeshtëson 
përdorimin. Klasifikohet me shënjën CE sipas 
EN 15824 si suva V2, W3 dhe sipas EN 
12004 si ngjitës D2E. 
 

Fushat e përdorimit 
 

ISOMAT AK-THERMO ACRYL përdoret si 
veshje përforcuese për të ngjeshur fibrat e 
xhamit në pllakat e fiksuara termoizoluese, duke 
përbërë nënshtresën ideale për shtresën 
organike të suvasë. 
Gjithasthu, përdoret për të fiksuar çdo lloj 
materiali thermoizolues si pllaka polistireni 
(XPS dhe EPS), lesh guri etj., në sipërfaqet e 
jashtme të ndërtesave, në kombinim me 
suvatë akrilike ose prej silikoni MARMOCRYL 
dhe MARMOCRYL-SILICONE. Është gjithatsu 
ideal për termoizolimin e ndërtesave. 
 

Të dhënat teknike 
 

Trajta:  brum 

Ngjyra: e bardhë  

Temperatura e 
përdorimit:    nga +50C deri +350C 

Koha e mbajtjes hapur:  të paktën 50 min 

Koha e mbajtjes hapur 
për regullime të vogla:   të paktën 30 min 

EN 15824: 

Depertueshmëria  
nga avulli i ujit:  V2 

(EN ISO 7783-2, V2: Mesatare  
0,14 ≤Sd<1,4m) 

Depertueshmëria nga uji W3 
(EN 1062-3, W3: E ulët w< 0,1 kg/m2h0,5) 

 

Ngjitja (EN 1542): 

 Në beton:  ≥ 1.20 N/mm2 

 Në XPS:        ≥ 0.30 N/mm2 

 Në EPS:        ≥ 0.10 N/mm2 

Përçueshmëria termike λ=0.7 W/(m · K) 
(EN 1745) 

Reagimi ndaj zjarrit:                Euroclass C 

ΕΝ 12004: 

Forca ngjtiëse fillestare:        ≥ 2.00 N/mm2 

Ngjitja pas:  
   zhytjes në ujë:      ≥ 1.00 Ν/mm2 
   vjetërsimi nga nxehja:  ≥ 1.50 N/mm2 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 

Si veshje përforcuese 
 

1. Nënshtresa 
Pllakat termoizoluese duhet të aplikohen të 
ndërkëmbyeshme (si tullat) pa bashkime të 
vazhdueshme vertikale. Çdo boshllëk 
ndërmjet pllakave duhet të mbulohet shkumë 
poliuretani të zgjeruar. E gjitë sipërfaqja duhet 
të jetë e niveluar.  
 

2. Përdorimi 
Para përdorimit, ISOMAT AK-THERMO 
ACRYL duhet të përziehet mire me një mikser 
me xhiro të ulëta. Pastaj materiali shtrohet me 
një mallë me dhëmbëza në një trashësi prej 2-
3 mm. Mbi shtresën e njomë rrjeta e xhamit 
vendoset me një mallë të lëmuar që të 
ngjeshet krejt në ngjitësi. Përfundimisht, 
sipërfaqja nivelohet dhe drejtohet dhe 
materiali që tepron hiqet. Shiritat e rrjetës të 
xhamit duhet të mbulojnë njëri tjetrin në anët 
për rreth 10 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 

 
 

Si ngjitës për pllakat termoizoluese:  
 

1. Nënshtresa 
Sipërfaqja që do mbulohet me pllakat duhet të 
jetë pa pluhur, graso, material të lira, bojra etj. 
Për nënshtresa me thithshmëri të madhe, 
rekomandohet përdorimi i astarit FLEX-
PRIMER me bazë akrilike. 
 

2. Përdorimi 
Në nënshtresa të lëmuara ISOMAT AK-
THERMO ACRYL përhapet mbi pllakën 
termoizoluese dhe krihet duke përdorur një 
mallë të dhëmbëzuar (krehër), me qëllim që të 
aplikohet në mënyrë uniforme në të gjithë 
sipërfaqen. 
Në nënshtresat e paniveluara ngjitësi 
përhapet me një mallë rreth perimetrit të 
pllakës së termoizolimit dhe në pikat e 
përzgjedhura në qendër. Pas kësaj, pllakat e 
termoizolimit fiksohen duke u ngjeshur në 
pozicionin e dëshiruar. 
 

Konsumi 
 

Si veshje përforcuese: reth 3.0-4.0 kg/m2 

 
Si ngjitës: 2.0-5.0 kg/m në varësi të 
madhësisë së dhëmbëve të mallës dhe të 
natyrës së nënshtresës. 
 

Amballazhimi 
 

ISOMAT AK-THERMO ACRYL ofrohet në 
bidona plastike 25 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim, në thasë të 
izoluar, në ambiente me temperaturë ndërmjet  
+5OC dhe +35OC. Thasët duhet të mbrohen 
dhe nga rrezet e diellit dhe ngrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënime 
 

 Temperatura gjatë përdorimit duhet të jetë 
ndërmjet +50C dhe +350C. 

 Koha e tharjes e ISOMAT AK-THERMO 
ACRYL influencohet nga temperature dhe 
lagështia. 

 Në kondita normale shtresa e mëtejshme 
mund të shtrohet pas 24-48 orësh. 

 Në temperatura të ulëta dhe në lagështi të 
lartë koha e mpiksjes zgjatet, ndërësa ulet kur 
temperatura dhe lagështia janë të ulëta 

 ISOMAT AK-THERMO ACRYL duhet të 
mbrohet nga temperaturat e larta, shiu dhe 
ngrica ndërsa është akoma i njomë. 

 Shikoni rreziqet e përdorimit dhe këshillat 
për sigurinë që janë të shkruara mbi thes. 
 

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 “c”, lloji 
WB është 40 g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOMAT AK 
THERMO ACRYL përmban maksimum <40 g/l 
VOC. 
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EN 15824 

External render based on organic binder 

DoP No.: ISOMAT AK THERMO ACRYL/ 1420-02 

 
Water vapour permeability: V2 

Water absorption:  W3 

Adhesion: 1,2 MPa 

Durability:  NPD 

Thermal conductivity: λ = 0,7 W/(mK) 

Reaction to fire: Euroclass C 
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BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
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