Broshurë Teknike

PLANFIX-FINE
Stuko çimentoje me bazё rrёshire, jashtёzakonisht kokёrrimёt
Cilësitë

Mёnyra e përdorimit

PLANFIX-FINE ёshtё stuko çimentoje
jashtёzakonisht kokёrrimёt, me pёrmbajtje rrёshire,
pёr pёrdorim tё jashtёm ose tё brendshёm. Duke
shtuar ujё krijohet njё masё nё trajtё paste me
punueshmёri shumё tё mirё, e pёrshtatshme pёr
patinim.
Pёr arsye tё pёrbёrjes sё tij kokometrike mund tё
aplikohet edhe me pompё.

Fushat e zbatimit




Rrafshim dhe meremetim tё betonit tё
pasuvatur (pёr qёllime dekorative).
Mbyllje plasaritjesh, poresh dhe zgavrash nё
sipёrfaqe betoni.
Rrafshim (patinim) total tё sipёrfaqeve me njё
shtresё tё imёt me stuko nё vend tё llaçit tё
zakonshёm me çimento ose suvasё.

2. Zbatimi
Nё njё enё tё pastёr hedhim ujё dhe shtojmё
gradualisht duke pёrzier pluhurin PLANFIX-FINE,
nё raporte PLANFIX-FINE : ujё = 1 : 3 sipas
vёllimit, deri sa tё krijohet njё masё homogjene nё
trajtё paste, e pёrshtatshme pёr stukim.

Konsumi
2

Rreth 1,3 kg/m pёr shtresё me trashёsi 1mm.

Amballazhimi



Karakteristika teknike
Forma:
Ngjyra:
Kёrkesa pёr ujё:
Pesha vёllimore
e llaçit tё thatё:
Pesha vёllimore
e llaçit tё njomё:
Jetёgjatёsia nё enё:

1. Nёnshtresa
Nёnshtresa duhet tё jetё solide dhe e pastёr, pa
pluhura, lёndё yndyrore, materiale tё prishura etj.
Para aplikimit tё PLANFIX-FINE sipёrfaqja e
nёnshtresёs duhet tё laget mirё me ujё.

llaç çimento
gri, e bardhё
6,75kg / thes 25kg

Thasё 5 kg ngjyrё gri.
Thasё 25 kg ngjyrё gri dhe tё bardhё.

Magazinimi
Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në thasё
të mbyllur, në vende të mbrojtura nga lagёshtia.

1,25 ± 0,10 kg/lit

Vёrejtje
1,65 ± 0,10 kg/lit
4-7 orё nё +20ºC



PLANFIX Gri
Rezistenca nё shtypje:
Rezistenca nё pёrkulje:

20,00 ± 3,00 N/mm
2
6,00 ± 1,00 N/mm

2

PLANFIX i Bardhё
Rezistenca nё shtypje:
Rezistenca nё pёrkulje:

24,00 ± 3,00 N/mm
2
7,00 ± 1,00 N/mm

2






Temperatura gjatё aplikimit duhet tё jetё tё
paktёn +5ºC.
Gjatё muajve verorё rekomandohet qё
PLANFIX-FINE pas aplikimi tё tij tё laget me
ujё, qё tё mbrohet nga dehidratimi pёr shkak
tё temperaturave tё larta.
Produkti pёrmban çimento, i cili reagon si alkal
me ujin dhe klasifikohet si irritues.
Këshillohuni me udhëzimet për përdorim të
sigurt dhe mbrojtjeje të cilat shkruhen nё
amballazh.

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 1504-3

EN 1504-3

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer
modified)

Concrete repair product for non structural repair
PCC mortar (based on hydraulic cement, polymer
modified)

DoP No.: PLANFIX FINE GREY/1215-03

DoP No.: PLANFIX FINE WHITE/1212-03

Compressive strength: class R2

Compressive strength: class R2

Chloride ion content: ≤ 0.05%

Chloride ion content: ≤ 0.05%

Adhesion: ≥ 0.8 MPa

Adhesion: ≥ 0.8 MPa

Thermal compatibility part 1: ≥ 0.8 MPa
-2

Capillary absorption: ≤ 0.5˙kg˙m ˙h

-0.5

Thermal compatibility part 1: ≥ 0.8 MPa
-2

Capillary absorption: ≤ 0.5˙kg˙m ˙h

-0.5

Dangerous substances: comply with 5.4

Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass A1

Reaction to fire: Euroclass A1
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e-mail: info@isomat.eu

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.

