
Për mbrojtje e të gjithë llojet e mbështjellësve gjatë 
realizimit të punimeve prej betoni .                                     

Sfera e përdorimit:

Mundëson ndarje të lehtë të mbështjellësit me 
betonin;
Nuk le njolla në sipërfaqet e betoneve;
Kualitet më të mirë në sipërfaqet prej betoni; 
Rezistent ndaj ndikimeve klimaterike;
Harxhim të ulët, ekonomik;
Mbron mbështjellëse metalike nga korrozion;     

Cilës:

OPLATIN                                                                        

Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja e mbështjellësit të jetë e thatë e pastër dhe 
pa pluhur. 

Compatibility:

Me furçe ose me spërkatje në sipërfaqen e 
mbështjellësen me lëvizje të njëtrajtshme që të 
sigurohet mbulim komplet dhe të barabartë.  

Inkorporim:

1 1/1OPLATIN

Vaj lyerës për mbështjellës prej druri, plastik dhe çeliku

Karakteristikat teknike: 

Pamje:           

Masë voluminoze:  

lëng me ngjatë të verdhë në kafe
30,8 - 0,9 gr/cm

Compatibility:

Compatibility:

2 0,02 - 0,05  kg/m

Pompa, veglat dhe pajisjet, pastrohen me ujë pas 
përdorimit. 

Harxhimi: 

Pastrimi: 

Compatibility:

Në kova plastike  prej 5, 10 dhe 50 kg.
Në fuqi metalike prej 180 kg.

Paketim: 

Compatibility:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata 
në temperaturë prej minimum 5°C deri 40°C i mbrojtur 
nga ndikimi direkt i diellit.   Afati i përdorimit: 12 muaj. 

Magazinim:

Rrezik për shëndetin: 
Është e nevojshme të shmanget kontakti i prodhimit me lëkurën. Gjatë kontaktit incident prodhimi duhet menjëherë të mënjanohet me ujë dhe sapun. 
Në qoftë se materiali bie në sy është e nevojshme menjëherë të shpëlahet me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. 
Është e  nevojshme të sigurohet ajrim të ambienteve ku punohet. 
Nuk duhet të përdoret në zjarre të hapura ose të pihet duhan gjatë përdorimit. 
Rekomandojnë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit.    
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