
   Rritje e kapacitetit të mullirit për bluarje për 10-25% 
varësisht nga karakteristikat e materijalit që bluhet;

   Shpenzim i zvogëluar i energjisë në procesin e 
prodhimit të çimentos;

   Cilësi të përmirësuara fizike të materijalit të bluar;
   Zvogëlim i dendësisë së derdhjes së materijalit;
   Ngurtësim i zvogëluar i dendësisë së materialit;
   Rritje e karakteristikave të fortësisë së çimentos së 

prodhuar në fazat e hershme;
   Rritje e karakteristikave të fortësisë së çimentos së 

prodhuar në fazat e vonshme;

Në procesin e prodhimit të çimentos. Intensifikuei 
përdoret për përmirësimin e efikasitetit të bluarjes së 
klinkerit, si dhe për përmirësimin e performancave të 
çimentos së prodhuar. I dedikuar për prodhim të 
çimentos me të gjitha llojet e suplementeve  nga klasi 
prej CEMI deri CEMV sipas EN197-1.

Fusha e aplikimit:

INTENZIFIKATOR
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Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes te çimentot, me efekt
të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të  
karakteristikave të fortësive pëfundimtare   

Cilësi:
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Prospekt  teknik
Botimi  01/2016

Mënyra të përdorimit dhe dozimi:

Për tu përcaktuar dozimi optimal i Intensifikuesit 
nevoitet të bëhen p r o v a   i d u s t r i a l e. D o z i m i  
Intensifikuesit lëvizë  prej 200 deri 400 në një ton 
material i cili bluhet.
Dozimi nga Intenzifikator mund të bëhet me shtimin e 
drejtpërdrejtë në mullirin ose me spërkatje fill para 
hyrjes në mulli të bluarjes me dozator automatik.

Tej-dozimi mund të shpie në zvogëlimin e fortësive 
fillestare te çimentoja.

Dukje:

Karakteristika teknike:

Komponente të pa 
оavullueshme në 105 С

Masa e volumit: 

Përmbajtje e klorideve: 

pH-faktor:

Lëng me ngjyrë të kaftë

(55,0±2,25) %

3(1,06±0,02) g/cm

<0.1%

12±1,0

Vendosja në depo:

Paketimi:

Efekti nga tej-dozimi:

Në ambalazh të mbyllur origjinal, në temperaturë prej 
15° C deri 40° C i mbrojtur nga ndikesa e rrezeve të 
diellit.

Refus në kontejnerë plastik  1000 kg.

RREZIK PËR JETËN: Të kihet kujdes që të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose të mos gëlltitet. Në rast të spërkatjes në lëkurë ose në sy nevojitet 
shpëlarja e syve me ujë të pastë rrjedhës. Nëse gëlltitet nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë 
së prodhimit.
ZJARR: Intenzifikator paraqet lëng që nuk mund të ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit. PASTRIMI DHE 
VENDOSJA NË DEPO: Pastrimi i mbetjeve të prodhimit  Intenzifikator bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave 
dhe   regullativave lokale për atë lloj të mbetjeve . Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit 
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Lloji: Tretje uji i komponenteve 
aminoze 

Temperaturë e ngrirjes: <-15oS

Temperaturë e vlimit: >100oS
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