
         
 

Broshurë Teknike 

AQUAMAT ADMIX 

 
 
 

Përzjerje hidroizolimi e kristaltë për beton 

 
 

Përshkrimi 
 

AQUAMAT ADMIX është një përzjerje në 
formë pluhuri. Përmban çimento dhe 
kimikante aktive të veçanta, të cilat kur bien 
në kontakt me lagështinë dhe gëlqeren e 
lirë të betonit, reagojnë dhe formojnë lidhje 
të patretshme (kristale). Këto kristale 
bllokojnë poret kapilare dhe plasaritjet e 
tkurrjes brenda betonit, duke ofruar 
mbrojtje kundra depërtimit nga uji me 
presion hidrostatik të lartë. Ofron 
avantazhet e mëposhtme: 

 

 Hidroizolim në presjon pozitiv dhe 
negativ uji. 

 Ul në menyrë te ndjeshme thithjen 
kapilare të ujit. 

 Ështe përherë aktiv për gjithë 
jetëgjatësinë e strukturës, kështu që 
mbroj vazhdimisht ndërtesën nga çdo lloj 
depertimi nga uji. 

 Është i aftë që të izolojë plasaritje shumë 
të holla me gjërësi deri në 0,4 mm, kur 
ato shfaqen më vonë. 

 Nuk ka asnjë ndikim në depërtushmëria 
e elementit të betonit nga avulli 

 Nuk oksidon (ndryshk) armaturën e 
hekurit në betonin e armuar. 

 Nuk vepron si gazformues. 

 Nuk përmban klorurë ose komponente të 
tjera gërryese (korrozive). 

 Mund të përdoret me të gjitha llojet e 
çimentove Portland. 
 

I çertifikuar me shënje CE si përzjerje 
betoni resistente ndaj ujit sipas EN 934-2: 
T9, numri i çertifikatës: 0906-CPR-
02412007/01. 

 
AQUAMAT ADMIX është gjithashtu testuar 
dhe aprovuar nga National University of 
water management and natural resources 
(Rivne Ukraine) – Laboratory of testing 
building materials, për vetitë e mëposhtme 
 
 

 Rritje e hidroizolimit të betonit. 

 Rritje e rezistencës ndaj akujve. 

 Nuk influencon resistecën përfundimtare 
te betonit. 

 

Fushat e përdorimit 

 
AQUAMAT ADMIX ëshë i përshtatshëm 
për çdo lloj element betoni, i cili ndodhet  
vazhdimisht ose përkohësisht ne kontakt 
me ujit si themele, bodrume, rezervuare uji, 
tunele, kanale, rezervuarëve të impianteve 
për pastrimin e ujërave të zeza, pishina, etj.  

  

Të dhënat teknike 
 

Forma:      pluhur  

Ngjyrat:      gri 

Dendësia e llaçit  
të thatë:      0,97 ± 0,1 kg/litër 

Përmbajtja 
maksimale e klorurit:    Pa klorur 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 

Meqënëse AQUAMAT ADMIX është në 
formë pluhuri, nuk duhet asnjëherë të 
shtohet direkt në beton të njomë sepse 
është e mundëshme të krijohen 
grumbullime dhe materiali mos 
shpërndahet ne menyrë siç duhet. 
 
Mënyra e parë: Shtesa në agrigatet: 
AQUAMAT ADMIX shtohet fillimisht në 
agrigatet dhe përzjehet për 2-3 minuta me 
afërsisht 50% të ujit që kërkohet. Pastaj 
shtohet cimentoja dhe uji që mbetet. Betoni 
duhet të perzjehet përsëri për 2-3 minuta 
që të arihet shpërndarja e mirë e 
AQUAMAT ADMIX në masën e betonit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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. 

 

 
 
Mënyra e dytë: Shtesa në kamioni i 
përzierjes: 
AQUAMAT ADMIX përziehet fillimisht veç 
me ujë në raportin: 20 kg AQUAMAT 
ADMIX me 25,5 litra uji për krijimin e llaçit. 
Pastaj ky llaç shohet në betoni i njomë në 
dozë 1,80-2,20 kg llaç për 100 kg çimento. 
Materialet duhet të përziehen për të paktën 
5 minuta për të arritur një perzierje 
homogjene.  

 

Dozimi 
 

0,8-1,0 kg për 100 çimento. 
 

Amballazhimi 
 

Thes letre 20 kg. 
  

Magazinimi 
 

Të paktën 12 muaj nga data e prodhimit në 
thasë të mbyllur, në vende të mbrojtura nga 
lagështia dhe ngrica. 

  

Shënime 
 

 AQUAMAT ADMIX mund të influencojë 
kohën e mpiksjes dhe resistencën 
përfundimtare të betonit. Shkalla e 
influencës të varet nga përbërja e betonit 
që perdoret. Për ketë arsye rekomandohet 
të përgatiten përzierje për prova që të 
përkufizohet sa do ndryshojnë vetitë e 
betonit në përdorim. 

 Produkti përmban çimento i cili reagon si 
alkal me ujin dhe klasifikohet si irritues. 

 Në rastin që AQUAMAT ADMIX shtohet 
në formë llaçi në cimenton e njomur, 
raporti ujë-çimento i betonit nuk ka 
ndryshim të ndjeshëm sepse përveç ujit qe 
përmban llaçi, cimentoja që ndodhet në 
AQUAMAT ADMIX shtohet gjithashtu. 

 
 
 

 
 

 Këshillohuni me udhëzimet për përdorim 
të sigurt dhe mbrojtje të cilat shkruhen në 
amballazh. 
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0906-CPR-02412007/01 

EN 934-2:2009+A1:2012 

DoP No.: AQUAMAT ADMIX/1631-03 
 

AQUAMAT ADMIX 
Water Resisting admixture for concrete 

EN 934-2: Τ.9 

Max chloride content: chloride free 

Corrosive behaviour: contains components only 

from EN 934-1:2008, Annex A.1 

 
Dangerous substances: none 
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