
 
 
Broshurë teknike 

PL-BOND            

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe përvojën e Departamentit të 
Kërkim-Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet 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 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. 
 
 

 

 

Prajmer (astar) për ngjitjen e suvasë 
 

Përshkrimi 
 
PL-BOND është një astar për ngjitje që 
përbëhet nga rrëshira sintetike dhe rëra e 
kuarcit. Ai përdoret mbi sipërfaqe të lëmuara 
ose pa aftësi thithëse, në vend të shtresës së 
sprucos ngjitëse (me derdhje të trashë), për të 
rritur ngjitjen e suvasë që vjen më pas. Pas 
aplikimit të tij, ai krijon një sipërfaqe të ashpër 
që është rezistente ndaj mjedisit alkalin. 
 

Fushat e përdorimit 
 
PL-BOND përdoret si një astar i gatshëm për 
të siguruar ashpërsinë e mjaftueshme mbi 
sipërfaqe, kështu që ngjitja e suvasë pasuese 
përforcohet. Sipërfaqja që rezulton nga kjo 
është shumë rezistente ndaj alkalineve dhe si 
rezultat përbën një nënshtresë ideale për 
llaçin e gipsit. I përshtatshëm për përdorim në 
mjedise të brendshme dhe të jashtme. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:   në formë brumi 

Ngjyra:   e kuqe e hapur 

Densiteti:   1,48 kg/litër 

pH:  7-9 

Koha e tharjes:   1-2 orë 

Shtresa pasuese pas:  4-6 orë 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqja që do të lyhet me astar duhet të 
jetë e thatë dhe krejtësisht pa pluhur, graso, 
papastërti etj. 
 
2. Përdorimi 
Përmbajtja e enës plastike trazohet mirë 
derisa të arrihet një përzierje homogjene. PL-
BOND aplikohet mbi sipërfaqe me anë të 
furçës ose rulit, në një shtresë. Pas tharjes, 
vijon shtresa e llaçit. 
 

Konsumi 
 
300-350 g/m², në varësi të trashësisë së 
shtresës. 
 

Amballazhimi 
 
PL-BOND ofrohet në enë plastike 1 kg, 5 kg 
dhe 20 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim në enë të izoluara 
dhe në ambiente pa ngrica, është minimumi 
24 muaj nga data e prodhimit. 

 

Shënime 
 

 Temperatura gjatë përdorimit duhet të jetë 
midis +50C dhe +300C. 

 Nëse PL-BOND aplikohet në hapësira të 
jashtme, rekomandohet shtesa e çimentos 
në një raport prej 20% sipas peshës. 

 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, 
tabela A), përmbajtja maksimale e lejuar e 
VOC-së për produktin e nënkategorisë “h”, lloji 
WB është 30g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim PL-BOND 
përmban maksimumi <30 g/l VOC. 
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