
 
 
Broshurë teknike 

VARNISH-PU 2KW 

 

Llak trasparent poliuretani, me bazë uji dhe dy përbërës  
 

Përshkrimi 
 
VARNISH-PU 2KW është një llak poliuretani 
trasparent, alifatik me bazë uji dhe me dy 
përbërës. Membrana që krijohet është e 
papërshkueshme dhe i reziston rrezeve UV; nuk 
bëhet i verdhë dhe ka rezistencë shumë të mirë 
mekanike dhe kimike. Ofron avantazhet e 
mëposhtme: 

 Përdorim të thjeshtë. 

 Rezistencë nga rrezet UV dhe nga konditat e 
motit (shi, ngricë). 

 Rezistencë nga pastruesit, vajrat, uji i detit, 
alkalet. 

 Depertueshmëri nga avulli. 

 Rezistancë ndaj trafikut të këmbësorëve dhe 
trafikut të lehtë të makinave.  

 Ideal for indoor applications in poorly ventilated 
spaces, as it is water-based and thus almost 
odorless. 

 
Është çertifikuar me shënjën CE si veshje për 
mbrojtjen e sipërfaqes të betonit, sipas EN 1504-2. 
Çertifikuar për aplikime të sigurta të dyshemeve në 
zonat e trajtimit dhe përpunimit të ushqimit 
(ISEGA, Gjermani, Nr. i Çertifikimit: 55735 U21). 

 

Fushat e përdorimit 
 
VARNISH-PU 2KW përshtatet për hidroizolimin 
dhe mbrojtjen e:  

 Llaçeve dekorues prej çimento. 

 Betonit. 

 Gureve natyrale. 

 Drurit. 

 Bojrave epokside (p.sh. kur sipërfaqja 
përfundimtare kërkohet të jetë mat). 

 

Të dhënat teknike 
 
1. Vetitë e produktit në trajtë të lëngshme 

Trajta:  rrëshirë poliuretani me  
  dy përbërës 

Ngjyrat: tranparente, satin-mat 

Densiteti (A+B):           1.02 kg/l 

Viskoziteti:    200 mPa·sec (në +23ºC) 

 

 

 

Raporti i përzierjes  
(A:B): 100:25 sipas peshës 

Jetëgjatësia në enë: 1 orë (në +23ºC) 

2. Properties of the cured membrane 
Rezistenca tërheqëse:  40 N/mm

2
            

(ASTM D412) 

Fortësia, Shore D:         63 
(ISO 868) 

Rezistenca në goditje:  6 Nm                           
(ISO 6272) 

Papërshkueshmëria  
nga uji: 5 atm                        
(DIN 1048) 

Rezistenca ndaj fёrkimit: ≤ 45 mg 
(CS17/1000/1000) 
(ASTM D 4060) 

Thithja kapilare:        0.02 kg/m
2
·h
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(EN 1062-3,  
requirement of  
EN 1504-2: w < 0.1) 

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

Depertueshmëria nga 
uji avull:                   Sd = 0.66 m    
(EN ISO 7783-2, 
i depertueshëm, Class I < 5m) 

Ngjitja:  2.8 N/mm
2
                                         

(EN 1542) 

Gërryerje artificiale:       E kalon (s’ ka,                                    
(EN 1062-11, ashpërsi, plasaritje                                   
pas 2000 orësh)              ose rënie)  

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

 

Udhëzimet e përdorimit 

1. Përgatitja e nënshtresës 
Nënshtresa duhet të jetë e thatë, e pastër, pa 
graso, material të lira, pluhur, etj. 
 
2. Mixing 
Përbërësit A (rrëshira) and B (forcuesi) janë të 
paketuar në dy enë të veçanta, në raportin e saktë 
të paracaktuar të përzierjes sipas peshës. Gjithë 
sasia e përbërësit B shtohen në përbërësi A.  
 
 
 



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. | Botim: 08.11.2021 

 

 
Dy përbërësit duhet të përziehen për 2-3, duhe 
përdorur nje mikser me xhiro të ulëta (300 rot/min). 
Është e rëndësishme që të përziehet krejt 
përzierja, në anën dhe fundin e enës, për të arritur 
shpërndarjen uniforme të forcuesit.  
Pastaj, mund të shtohet uji nën përzierje të 
vazhdueshme (deri 10% sipas peshës, në vartësi 
me punshmërinë e dëshiruar). Uji nuk duhet të 
shtohet në të njejtën kohë me përbërësin B, por 
vetëm mbas përbërsit A dhe B janë përzierë. Para 
përdorimit, këshilohet që përzierja të lihet e pa 
trazuar për disa minuta, që të dale ajri i bllokuar. 
 
3. Përdorimi - Konsumi 
VARNISH-PU 2KW shtrohet me ryl ose furçë në 2-
3 shtresa. Çdo shtresë shrtohen brënda 24 orësh 
pas shtresës të kaluar, në varësi me konditat e 
motit. 
Konsumi: 70-120 g/m

2
 për shtresë, në varësi me 

porozitetin e nënshtresës. 
 
Veglat duhet të pastrohen me ujë, ndërsa 
VARNISH-PU 2KW është akoma i njomë. 

 

Amballazhimi 
 
Bidona 1 kg dhe 5 kg. 

 

Magazinimi 
 
24 muaj nga data e prodhimit, po të magazinohet 
në amballazhi fillestar i mbyllur në ambiente të 
mbrojtura nga lagështia, ngrica dhe rrejet e diellit 
Rekomandohet temperatura e magazinimit 
ndërmjet +5ºC dhe +35ºC. 
Rekomandohet që përbërësi B të jetë i mbullur 
mire në amballazhi fillestar, se në raste kontakti 
me lagështinë, do të forcohet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shënime 

 
 Nënshtresat me lagështi duhet të jenë krejt të 

thata, para përdorimit të VARNISH-PU 2KW. 

 Sipërfaqet të cilat janë trajtuar në të kaluarën 
me me nanongopje që largojnë ujit mund të 
krijojnë probleme ngjitjeje. Rekomandohet që 
të bëhet një prove, për të kontrolluar 
përshtatjen e nënshtresës.  

 Temperatura gjatë përdorimit dhe forcimit e 
produktit duhet të jetë ndërmjet +8ºC dhe 
+35ºC. 

 Lagështia e nënshtresës duhet të jetë nën 4% 
dhe lagështia e ambientit nën 65%. Lagështia 
e lartë e ambientit mund të influencojë 
negtivisht mpiksjen e VARNISH-PU 2KW. 

 Po të pritet që temperatura do jetë nën +8ºC 
ose po të ekzistojë mundësi shiu brënda 48 
orëve që vijnë, përdorimi duhet të vonohet. 

 VARNISH-PU 2KW 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 “j”, lloji WB është 140 g/l 
(2010) për produktin gati për përdorim. 
Produkti gati për përdorim VARNISH-PU 2KW 

përmban maksimumi of 140 g/l VOC. 
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-2 

DoP No.: VARNISH-PU 2KW/1813-01 

Surface protection products 
Coating 

 
Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2
 

Artificial weathering: Pass 

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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