
 

 
 
 
Broshurë teknike 

JOINT-FILLER 

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. 

 
 

 

 

Material për stukimin e pllakave të çimentos 
 

Përshkrimi 
 
JOINT-FILLER është një material plastik me 
bazë çimentoje, i përforcuar me fibra për 
stukimin e pllakave të çimentos. Ka 
përkulshmëri të lartë, rezistencë të lartë 
mekanike dhe ngjitje të shkëlqyer me 
nënshtresën. Mund të përdoret dhe të 
fërkohet lehtësisht. Ofron një sipërfaqe finale 
të lëmuar, të gatshme për veshje shtesë (bojë, 
pllaka etj.). 
 

Fushat e përdorimit 
 
JOINT-FILLER është e përshtatshëm për 
stukimin e fugave të bashkimeve të pllakave 
të çimentos, gjithmonë e kombinuar me 
rezistentët e alkalinëve dhe shiritat me 
vetëngjitje të fibrave të xhamit. 
Ideal për izolim të plasaritjeve lokale të 
sipërfaqeve, poreve etj. I përshtatshëm 
gjithashtu për stukimin e vidave të mbërthimit 
të pllakave të çimentos. 
 

Të dhënat teknike 
 
Baza:                        pluhur çimentoje  

Ngjyra:                    gri  

Uji që nevojitet: 4,50 kg për një thes 20 
kg 

Densiteti i volumit 
të llaçit të thatë: 1,20 ± 0,20 kg/litër 

Densiteti i volumit  
të llaçit të njomë: 1,90 ± 0,20 kg/litër 

Rezistenca në shtypje: 16,00 ± 4,00 N/mm2 

Rezistenca në përkulje:      5,50 ± 1,00 
N/mm2 

Koha e punueshmërisë:   4 orë në +230C 

Temperatura minimale 
e përdorimit:              +50C 
 
 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Pllakat e çimentos duhet të vendosen mirë 
dhe vidat e tyre mbërthese nuk duhet të dalin 
mbi sipërfaqe. Bashkimi duhet të jetë i pastër, 
pa pluhur, graso, grimca të lira etj. Përpara 
përdorimit të JOINT-FILLER, vendi i bashkimit 
duhet të laget plotësisht.  

2. Përdorimi 
JOINT-FILLER shtohet gradualisht në ujë, 
duke u trazuar vazhdimisht, derisa të krijohet 
një përzierje homogjene në punueshmërinë e 
kërkuar. Fillimisht, mbi vendin e bashkimit 
vendoset një shirit me vetëngjitje, rezistues 
ndaj alkalinëve, prej fibrave të xhamit. Më pas, 
materiali hidhet në sipërfaqen e përgatitur më 
parë me një shpatull çeliku, derisa të mbushet 
i gjithë vendi i bashkimit.  
Për izolimin e plasaritjeve lokale të 
sipërfaqeve, poreve etj, sipërfaqja duhet 
vetëm të stukohet 
Pasi të thahet materiali, sipërfaqja smerilohet 
me letër smerile.  
 

Konsumi 
 
Rreth 100-150 g për metër linear të bashkuar.  
 

Ambalazhimi 
 
Thasë prej 20 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim në kuti të izoluar 
është minimumi 12 muaj, në ambiente të 
thata. 
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