
PERSHKRIM I PRODUKTIT AKTI-VO 201 - Mastike hidro-ekspansive per performanca te medha per bllokimin dhe hidroizolimin e
fundit te trupave kalues dhe carjeve ne pergjithesi.
Eshte zgjitìdhja me e mire dhe me efikase, qe lejon nderhyrjen direkte mbi piken e rrjedhjes se ujit.

APLIKIMI I PRODUKTIT • Bllokim i demeve ne struktura me beton te armuar si rrjedhoje e terheqjes se tij
• Bllokim i tubave ne cimento, metalike dhe material plastik te mbytura ne beton te armuar
• Realizim i rondelave, me kusht që të jenë vendosur, midis elementeve të para-fabrikuar
• Nyje per ndertim te palevizshme ne struktura te seksioneve te permbajtura
• Rregullim i suporteve dhe saldaturave te skajeve te profileve ADEKA KM
• Bllokimi i trupave kalues dhe i vrimave në përgjithësi të membranës AMPHIBIA

PERFITIMET • Nderhyrje zgjidhese mbi struktura ekzistuese
• I aplikueshem edhe mbi vende te njoma dhe vecanerisht te parregullta
• Mund te mbaje ngarkesa te larta uji
• Praktik dhe i shpejtë për aplikime të përpikta
• E lehte dhe e shpejte per tu perdorur

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE
PUNE

Pastroni siperfaqen e interesuar nga cdo prani pluhuri, pjese jo te perputhshme dhe cdo gje qe mund te
demtoje aderimin e AKTI-VO 201.
Prisni gypin e fishekut, ne funksion te madhesise se shiritit qe do te formohet, duke ndjekur nje nga linjat
e stampuara dhe me pas beni vrimen me nje fendyell mbrojtjen e brendshme te gypit.
Fusni fishekun ne qellues dhe qelloni AKTI-VO 201.
Ne rast ndërhyrje per mbylljen e dëmtimeve, kulloni AKTI-VO 201 pikërisht ne korrespondence te linjës
se çarjes brenda dëmtimit te kryer (shiko figurën), pra kufizoni AKTI-VO 201 me nje trashësi prej te
paktën 5 cm te SPIDY 15/FIBROMIX 40 ose nese ndërhyni ne prani te ujit, TAP 3/I-PLUG.
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Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI Fishek prej 320 cc.
Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

KONSUMI OSE RENDIMENTI Nje fishek AKTI-VO 201 realizon 3,20 m bllokim te madhesise 10x10 mm.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE
DHE TEKNIKE
Vecantia Vlera
Paraqitja mastike ngjyre gri e hapur
Pesha specifike > 1 g/cc
Zgjerim vellimi ne uje > 100%
Polimerizim (ne +20°C 60% U.R.) < 10 ore
Mbajtja e ujit 1 atm
Parametra te kontrolluar nga nje
Subjekt i trete

Subjekti Certifikues Vlera

Mbajtja hidraulike ne carje prej 5 mm MFPA Leipzig GmbH 5 Bar

SIGURIA Keshillohet perdorimi i dorezave gjate punes.
Ne raste te nje kontakti aksidental me lekuren ose me syte lani plotesisht me uje dhe konsultoni nje
mjek.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.
Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco
S.p.A.
Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.
Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjeter) jane te
pranishme ne www.volteco.com.
Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE Shënim per bleresin/instaluesin:
Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues
per bleresin/aplikuesin.
Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.
Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.
Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm
duke konsultuar faqen www.volteco.com.
Informacionet teknike/tregetare para-mbas shitjes te rrjetit tregtar kane te njejten vlere te dokumentit te
pranishëm.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2  SQ  |  Skedë teknike n.04  |  GB  |  S  |  08  |  02  |  W  |  01/21

NDALIM UJI-MASTIKË HIDRO-ZGJERUES

AKTI-VO 201

http://www.tcpdf.org

