
Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve prej 
betoni ose sipërfaqet e jashtme fasadash të llaçuara të 
gjithë llojet e objekteve në ndërtimin e larta. Përdoret 
dhe për riparim dhe rinovim të fasadave të objekteve të 
vjetra.  

Sfera e përdorimit:

 Material një komponent; 
 Tonohet dhe nuancohet në ngjyra të ndryshme;
 Fuqi e shkëlqyer mbuluese;
 Prodhim ekologjik;
Rezistent dhe qëndrueshmëri ndaj ndikimeve 
atmosferike;
 Ujë mos lëshues, ndërsa akull lëshues;
 Athezion të shkëlqyer;
 Ekonomik;

Cilës:

ADINGCOLOR-F                                                           

Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja ku vendoset  duhet të jetë e shëndoshë, e 
thatë,  pa yndyra dhe pa pluhur. Baza prajmërohet me 
PRIMER V e cila hollohet me ujë në raport 1:4 dhe 
vendoset me furçe. Temperatura në sipërfaqen ku 
kryen punimet duhet të jetë prej + 10°C deri +35°C.  

Compatibility:

ADINGKOLOR-F vendoset në 2 shtresa. Për vendosje 
të shtresës së parë ADINGKOLOR-F përgatitet me 
përzierje të ngadaltë të përzierjes me shtim të ujit deri  
15%. Pas tharjes komplete të shtresës së parë, 
vendoset e dyta. Materiali për shtresën e dytë rrallohet 
e shtim të ujit deri 10 %. Vendosja e materialit bëhet me 
furçe ose me spërkatje. Sipërfaqet e punuara duhet të 
mbrohen nga erë e fuqishme dhe shi për periudhë prej 
6  12 orë.           

Inkorporim:
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Ngjyrë për punim përfundimtar të sipërfaqeve (fasadore) të jashtme, 
punuar në bazë të disperzionit në bazë uji

Karakteristika teknike  :

Tip:

Masa voluminoze:        

Përmbajtja e materieve të thata:           

Koha e tharjes së materialit të 
aplikuar:         

Koha e ngurtësimit e materialit të 
aplikuar:    

Prionlivitet për bazën:

Ph: 

Disperzion akril

31,4-1,5 gr/cm

66-68%

15-20 min. 

60-90 min. 

shkala 1

8 - 9       

Compatibility:

Compatibility:

Në varësi nga sipërfaqja ku vendoset. 
2PRIMER V                                 0,15-0,25 kg/m
2ADINGKOLOR-F                   0,40-0,50 kg/m

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas 
përdorimit të tij. 

Harxhimi:

Pastrimi:

Compatibility:

Compatibility:

Compatibility:

Në kova plastike prej 5 dhe 25 kg.

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në temperaturë prej 
5°C deri 35°C dhe i mbrojtur nga ndikim direkt i rrezeve 
të diellit.  Afati i përdorimit: 6 muaj. 

Të dhëna në ton - kartë e Ading.

Shënim:
Mundet të ketë devijime të ngjyrave të dhëna në ton-
kartën për shkaqe teknike, të cilat nuk ndikojnë në 
kualitetin e materialit. Munde punime dhe në ngjyra të 
tjera, jashtë standardeve ton-karta, me kërkesë të 
veçantë të blerësit.

Paketim:

Magazinim:

Ngjyra standarde:

Rrezik për shëndetin:
ADINGKOLOR-F nuk përmban materia toksike dhe përveç kësaj është e nevojshme të kihet kujdes që të mos vini në kontakt me lëkurën, sytë, ose të 
gëlltitet. Të përdoret pajisje përkatëse mbrojtëse. Në raste të kontaktit me sytë ose lëkurën është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër. Në qoftë se 
gëlltitet është e nevojshme menjëherë të kërkohet ndihmë mjekësore. Zjarr:ADINGKOLOR-F  është lëng që nuk digjet.   Pastrim dhe deponim: Mbetjet 
e palidhura prej ADINGKOLOR-F pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj 
mbeturine.  

Prospekt teknik
Botim 08/2007  
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