
Përdoret për mbrojtje nga avullimi i shpejt i ujit nga 
sipërfaqet prej betoni të vendosura momentalisht. 
Shpesh përdoret për realizim të punimeve prej betoni 
në temperatura të larta si dhe gjatë realizimit të 
konstruksioneve prej betoni me sipërfaqe të mëdha siç 
janë pistat e aeroplanëve, rrugët, fondamentet, soletë, 
diga etj.                                       

Sfera e përdorimit:

Siguron hidratim të kontrolluar të çimentos;
Avullim të kontrolluar të ujit të betonit të vendosur 
momentalisht;
Kualitet më të mirë të sipërfaqeve prej betoni;
Eliminim të rizikut nga shfaqja e çarjeve 
sipërfaqësore;
Aplikim të shpejtë me spërkatje;
Rrezistent nga ndikimeve atmosferike;
Komplet absorbohet në bazën;

Cilës:

ZASTITA-B

Përgatitja e bazës:

Në sipërfaqen prej betoni të mos ketë ujë. Baza nuk 
duhet të jetë komplet e thatë.  

Compatibility:

Me spërkatje e betonit të freskët. Spërkatësi duhet të 
jetë deri 45 cm nga sipërfaqen e betonit dhe të lëviz në 
mënyrë të njëtrajtshme që të siguroj komplet mbulim të 
barabartë. Presioni i pompës duhet të jetë i 
njëtrajtshëm që të sigurohet sprej të mirë. Pas 
vendosjes nuk ka nevojë për spërkatje shtesë me ujë 
ose material tjetër për mbrojtje. Sipërfaqja prej betoni 
nuk duhet të ngarkohet deri në momentin sa ta ari 
fortësinë e nevojshme që ti bartë ngarkesat 
sipërfaqësore. Në qoftë se vendoset në sipërfaqet në 
beton të porsa të ngurtësuar menjëherë pas 
demontimit të mbështjellës me sipërfaqet prej betoni 
përpara duhet të spërkaten  me ujë deri në ngopje dhe 
me pas të vendoset materiali. Shtresa prej Zashtita -B 
komplet absorbohet në sipërfaqen prej betoni dhe i jep 
fortësi dhe stabilitet shtesë. Mbi sipërfaqen e mbrojtur 
mund të vazhdohet me betonim ose të vendosem 
shtresa të tjera mbrojtëse dekorative ose hidro izolime 
pa nevojë nga mënjanim të Zashtuta-B. 

Inkorporim:

1 1/1ZASTITA-B

Mjet për kujdes të betonit të vendosur momentalisht i punuar në batë tretëse

Karakteristikat teknike: 

 Pamje:                    

Masë vëllimore:                 

Retencion të uji me harxhim 
Prej 250- 300 g/m2               

Stabilizim të temperaturës:          

Lëng të verdhë. 

30,8 - 0,9 gr/cm  

2< 300 gr/m

5ºC - 30ºC

Compatibility:

Compatibility:

2Në varësi të bazës 250-300 g/m

Pompa, veglat dha pajisja pastrohen me ujë 
menjëherë pas përdorimit. 

Harxhimi: 

Pastrimi: 

Compatibility:

Fuçi plastike prej 10, 20 dhe 50 kg.

Paketim: 

Compatibility:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata 
në temperaturë prej minimum 5°C deri 30°C i mbrojtur 
nga ndikimi direkt i diellit.  Afati i përdorimit: 12 muaj. 

Magazinim:

Rrezik për shëndetin: 
ZASHTITA  B nuk përmban materia toksike dhe për këtë duhet të kini kujdes të mos vijë në kontakt me sytë, lëkurën ose të gëlltitet. Në qoftë se materiali 
bie në sy ose lëkur,  duhet menjëherë të shpëlahet me ujë të rrjedhshëm. Në qoftë se gëlltitet duhet të kërkohet ndihmë mjekësore. Gjatë punës është e 
nevojshme të përdoren pajisje mbrojtjes: syze,  dhe doreza.
Zjarr: ZASHTITA - B është lëng që nuk digjet
Pastrim dhe deponim: 
Pastrimi i mbeturinat prej ZASHTITA-B është me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur është e nevojshme të deponohet sipas rregullave dhe rregullativës  
lokale për atë lloj mbeturine.   

Prospekt teknik
Botim 08/2007  

Novoselski pat , 1000 , , ading@ading.com.mk,pa numër Shkup Republika e Maqedonisë
Tel: ++ 389 / 02 2034 840,  2034 822, Fax: ++ 389 / 02 2034 821 www.ading.com.mk

P
ro

d
h

im
e
 n

d
ë
rt

im
i


