
         
 

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. 

 

Broshurë teknike 

ISOMAT  ST-1 

 

 

Ngjopje për muret e dëmtuara nga kripa  
 
 
 

Përshkrimi 
 
Ngopje për mure e cila ndalon aktivitetin e 
kripërave. Si rezultat të kompleksitetit të tij, 
ISOMAT ST-1 transformon kripërat që treten 
në ujë (kloridet dhe sulfatet) në të patretshme. 
 

Fushat e përdorimit 
 
Përdoret për ristaurimin e mureve të dëmtuara 
nga kripërat, në kombinimm e suvanë 
rinovues MARMOCRET-SP. ISOMAT ST-1 
transformon kripërat që treten në ujë në 
kripëra të patretshme dhe në këtë mënyrë 
pengon hyrjen e kripërave që janë shumë të 
tretshme në suvanë ristauruese e lagur por jo 
hidrofob. Në këtë mënyrë, pas tharjes, suvaja 
ristauruese, ofron në muret mbrojtjen e 
domosdoshme ndaj kripërat. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:     solucion ujor 

Ngjyra:  pa ngjyrë  

pH: 1.0 

Densiteti:          1.20 kg/lit 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
Nënshtresa duhet të jetë e qëndrueshme, pa 
pluhur, material të lira, etj.  
Hiqni suvanë e kontaminuar dhe të dëmtuar të 
paktën 80 cm reth  zonave të dëmtuara. Fugat 
e murit kruhen në thellësi të paktën 2 cm. 
Sipërfaqja pastrohet krejt me një fshesë 
çeliku.  Sipërfaqet që do trajtohen duhet të 
jenë të thata dhe të pastra. 
ISOMAT ST-1 lyhet në muratura a ekspozuar 
një herë ose dy here në varësi me ekspozimin 
e kripërave dhe aftësinë thithëse të 
muraturës. 
 
 
 

Një trajtim: ISOMAT ST-1: ujë = 1:1 sipas 
volumit.  
Dy trajtime: Trajtimi i parë ISOMAT ST-1 : ujë 
= 1:2 sipas volumit, Trajtimi i dytë ISOMAT 
ST-1 : ujë = 1:1 sipas volumit.  
Ndërmjet trajtimeve duhet të ketë një kohë 
prijtjeje të paktën 2 orë. Reth 24 orësh pas 
trajtimit të fundit shtrohet suvaja ristauruese 
MARMOCRET-SP, siç përshkruhet në 
broshurën teknike të përshtatshme. 
 

Konsumi 
 
Reth 0.4-0.5 kg/m2 për dy trajtime.  
 

Amballazhimi 
 

ISOMAT ST-1 ofrohet në bidona plastik prej 1 
kg, 5 kg, 20 kg. 
 

Magazinimi 
 

18 muaj nga data e prodhimit po të mbahet në 
pako të pa hapura, në temperatura ndërmjet 
+5OC dhe +35OC. Mbroheni nga rrezet e diellit 
dhe nga ngrica. 
 

Shënime 
 

 Këshillohuni me udhëzimet e sigurimit dhe 
masat paraprake të cilat janë shkruar mbi 
amballazh. 
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