
Për hidro izolim të objekteve të eksponuar në presion 
hidrostativ pozitiv dhe negativ, si pishina, stacioneve 
pastruese, mureve në bodrume dhe sipërfaqeve të 
dyshemeve, rezervuarëve për ujë të pijshëm, gypave 
prej betoni, pusetave, nyje sanitare dhe etj.  

Sfera e përdorimit:

Përzierje një komponent ne ngjyrë gri;  
Rezistent në presion hidrostativ pozitiv dhe negativ 
Ekonomik;
Jo toksik;
Mundëson punim përfundimtar direkt në sipërfaqet 
e mureve;
Mundëson ngjitje direkte të pllakave qeramike me 
ngjitës ndërtimor;
Rezistencë bakteriologjike;
I thjeshtë për realizim;
Athezion të shkëlqyer për bazë;
Mundësi për vendosjen mbi bazë të lagësht;
Nuk përmban kloride;

Cilës:

HIDROMAL                          

 Përgatitja e bazës :

HIDROMAL vendoset mbi bazë beton dhe çimento 
(lyerje përfundimtare të mirë) e cila duhet të ketë fortësi 
prej MB 30 dhe të qëndroj minimum 28 ditë nga dita e 
betonimit. Baza duhet të jetë e pastër,  pa yndyra dhe 
pa pluhur, pa vende të segreguara dhe çarje.  Nëse 
baza ka vende të segreguara ose çarje të njëjtat duhet 
të sanohen me riparues llaç ose kit epoksid Adingpoks-
K.  Pastrimi i bazës me ujë nën presion është metoda 
më e përshtatshme. Baza spërkatet me ujë deri në 
ngopje. Nëse baza që izolohet ka ujë rrjedhës i njëjti 
duhet të ndalohet me UBVRZUVAÇ-Ç ose me material 
tjetër përkatës.  

Compatibility:

Materiali përgatitet me shtim të ujit të pastër në raport 
HIDROMAL:UJË=3,7:1,0 (për vendosej me furçe) ose 
HIDROMAL:UJË=5,0:1,0 (për vendosje me gletore). 
Materiali përzihet me përzierës të ngadaltë elektrik 
(300-500 rrotullime në minutë) deri në homogjenizim të 
plotë dhe lihet të qëndroj 10-15 minuta dhe më vonë 
përsëri përzihet. Vendosja e materialit me furçe (120 
mm-200 mm e gjerë) për dy shtresat e para, ndërsa 
shtresa e tret vendoset me gletore prej çeliku. Çdo 
shtresë e ardhshme vendoset mbi bazë e tharë. 
Periudha kohore ndërmjet vendosjes së shtresave 
duhet të jetë 6-24 orë në varësi të temperaturës. 
Trashësia totale e tre shtresave është përafërsisht 2,5 - 
3,5 mm. Sipërfaqet e trajtuara duhet të kujdesen me 
spërkatje 3-4 herë në ditë në periudhë prej 48 orë. Në 
temperatura të larta spërkatja duhet të bëhet me 
shpesh që sipërfaqet të jenë të lagështa ose në raste 
kur janë ekspozuar në direkt në diell të mbulohen me 
jutë dhe vazhdimisht të spërkatet me ujë. Temperatura 
në momentin e vendosjes së hidro izolimit duhet të jetë 
+10°C deri +30°C. Gjatë vendosjes së Hidromal 
sipërfaqet e trajtuara duhet të jenë të mbrojtura nga 
reshjet, ajrim të fuqishëm dhe ngrirje në periudhë prej 
minimum 48 orë.Kujdes: Në rast kur Hidromali duhet të 
vendoset në sipërfaqe të rrafshëta shtresa e parë e 
Hidromal përgatitet me shtim të Vrska-U në raport 
Ujë:Vrska-U=4:1 që të sigurohet athezion të mirë për 
hidro izolim të bazës. 

Inkorporim:
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Përzierje e gatshme për realizim të hidro izolimit të ashpër në bazë çimento, 
është përgatitur prej çimentoje speciale të selektuar, mbushës të kualitet 
të lartë, aditivë pluhur.     

Karakteristikat teknike:

Koha e hapur për punë në 
20°C:  

Fortësi e presionit : 

Vendosje e lymit tjetër në 
tem. prej 20 °C:

Rezistencë ndaj presionit 
ujor pozitiv:
(DIN 1048) 

Rezistencë ndaj presionit 
ujor negativ:
(DIN 1048)

 8   atm.

      

                   2 atm.

                        
               1 orë

 3 ditë  >15 MPa
28 ditë  > 35 MPa

                        
              6-24 orë
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Compatibility:

Compatibility:

Në thasë natron prej 5 dhe 25 kg.               

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata 
në temperaturë prej minimum 5°C i mbrojtur nga 
ndikimi direkt i diellit.   Afati i përdorimit: 12muaj. 

Paketim:

Magazinim:

Compatibility:

Compatibility:

5-6 kg/m²

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas 
përdorimit.          

Harxhim:

Pastrim:
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Rrezik për shëndetin:
Është e nevojshme të shmanget kontakti i prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit të 
rastësishëm, në rast të kontaminohen sipërfaqe në lëkurë, vendet e njëjta duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Nëse materiali spërkatet në sy e 
nevojshme është të lahet me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Zjarr:  Hidromal nuk ndizen. Pastrim dhe deponim: Mbetjet e palidhura prej 
HIDROMAL pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativës për atë lloj mbeturine. 
Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit, si edhe detyrimisht të përdoren pajisjet përkatëse.
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