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K 188 E
Ngjitës special

Për lidhjen e dyshemesë PVC, CV, poliolefin dhe gome
KARAKTERISTIKAT
Ngjitje ekstra e fortë
I përshtatshëm për ambiente me lagështi,
të ndjeshëm ndaj presionit dhe lidhjen e kontaktit
Larje e shkëlqyeshme edhe në mbulesa të vështira
Mbulim shumë ekonomik

FUSHA E ZBATIMIT
Ngjitës shpërndarës me emetim shumë të ulët, shkallë të
lartë dhe forcë e lartë e lidhjes:
- dysheme PVC, panele homogjene dhe heterogjene, dhe
pllaka
- CV e dyshemeve
- pllaka dyshemeje vinil kuarci
- petë pololefin
- pllaka gome dhe pllaka deri në 2.5 mm të trasha
- dyshemetë e tekstilit me latex, PVC ose PUR
- Nënshartesat e lagështimit të tingullit të Ceresit Floor®
në bazamentet absorbuese. I përshtatshëm si një ngjitës i

ndjeshëm ndaj presionit për ngjitje të dyshemesë dhe
mbulesave PVC ndaj bazamenteve të papërpunuara jo
absorbuese (p.sh. dysheme e vjetër PVC). K 188E është si
një ngjitës kontakti për lidhjen e veshjeve në hapa (p.sh.
hapa gome në formë) ose mure (p.sh. panele me deflektorë).
Ceresit K 188E plotëson kërkesat më të larta për cilësinë e
ajrit në ambiente të brendshme dhe pajtueshmëri mjedisore.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES
Bazamentet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e
ATV DIN 18 365 “Punë dyshemeje”, BS CP 8203 ose
8204 ose standarde të krahasueshme kombëtare. Në
veçanti, ata duhet të jetë të pastër, pa defekte
strukturore, të fortë, të thatë dhe të lirë ndaj substancave
që mund të dëmtojnë forcën e ngjitjes. Pas trajtimit
mekanik (p.sh. bluarje / vakum), përgatisni nënshtresën
me astare të përshtatshme Ceresit dhe komponimet e
rrafshimit në mënyrë që të jetë e gatshme të marrë
mbulesa dyshemeje. Mbi vargje asfalti mastikë dhe
bazamentet jo minerale absorbuese aplikoni të paktën
një shtresë me trashësi 2 mm. Pastroni plotësisht
mbulesat e vjetra, në mënyrë që të vendosni mbulesa
PVC / CV.

CERESIT
K188E_TM_11_0816

Aplikoni ngjitësin në mënyrë të barabartë në bazament
me një mistri me dhëmbë të përshtatshëm. Kur instaloni
CV ose mbulesa tekstile dyshemeje për përdorim
banimi, një petëzim i trashë mund të përdoret në
mënyrë alternative. Lidhje e lagësht´ (në bazamente
absorbuese): Pas një kohe të shkurtër përafërsisht
10-20 minuta, vendosni materialin mbulues në ngjitësin
ende të lagur, duke u kujdesur për të shmangur xhepat
e ajrit dhe fshij me kujdes për të siguruar një lagështim
të mirë të pjesës së pasme. Materiali mbulues duhet të
jetë pa tension dhe të qëndrojë i sheshtë në bazament,
përndryshe shtypeni poshtë. Shmangni mashtrimin në
nyje. Lidhje e ndjeshme ndaj presionit (vetëm për CV
dhe Mbulesa PVC në bazamente të pakalueshme): Lejo
që ngjitësi të thahet në ajër derisa të marrë një hije të
verdhë në ngjyrë transparente (përafërsisht. 30 - 60
minuta). Pastaj provoni me gisht për tu siguruar nëse
është e thatë në prekje. Lidhja e kontaktit: Vendosni
ngjitësin në pjesën e pasme të mbulesës së dyshemesë
me mistri ose me rul ose A5 të theksuar në bazament
duke përdorur një mistri të theksuar A4. Pas përfundimit
të tharjes (provoni me gisht), vendosni mbulesën e
dyshemesë dhe fshij,/ provo. Kjo metodë veçanërisht
rekomandohet për lidhjen e gomës dhe materialeve PO
në bazamente të padepërtueshme.
Gjithmonë shtypni dyshemenë e gatshme të shtruar në
vend fuqishëm duke e fërkuar ose rrokullisur përsëri.
Prisni të paktën 24 orë të tjera përpara se të
bashkohen nyjet.

INFORMACION I RËNDËSISHËM
• Cilësia më e mirë e mundshme e ajrit të brendshëm pas
instalimit në dysheme, kërkon zbatimin e kushteve të punës
sipas standarteve si dhe sipërfaqe të thata, astarë dhe
komponimet rrafshuese.
• Kryeni punën vetëm nëse temperatura e dyshemesë
është më e lartë se 15°C, temperatura e ajrit mbi 18°C
dhe lagështia relative nën 75%.
• Prisni që produkti i aplikuar të thahet plotësisht para se
të vazhdoni me hapat e ardhshëm. Për këtë qëllim,
siguroni kushte të favorshme klimatike
(rekomandohet: 50% lagështia relative, 20°C) dhe
qarkullimi i ajrit adekuat.
• Hiqni çdo cipë të ngjitësit të tharë që mund të
jenë formuar (p.sh. për shkak të ruajtjes jo të duhur). Mos
trazoni brenda
• Hiqni menjëherë njollat e freskëta të ngjitësit me një
leckë me lagështi.
• Pastroni mjetet me sapun dhe ujë menjëherë pas
përdorimit.

• Mbyllni fort kovat e hapura dhe përdorni ato
sa më shpejt të jetë e mundur.
• Koha e hapjes e punës mund të ndryshojnë në varësi të
temperaturave, lagështisë relative dhe thithjes së
bazamentit. Tharja do të jetë më e shkurtër në temperatura
më të larta dhe më e gjatë në lagështi më të ulët.

SIGURIA E PRODUKTIT
Ceresit K 188 E është një produkt pa tretës dhe një
alternative e përshtatshme për produktet që përmbajë
tretës. Rreziku i mesëm ose lëshimi afatgjatë i
përqendrimeve të konsiderueshme të kimikate organike të
paqëndrueshme (VOC) në ajrin e ambientit është
papërfillshme. Megjithatë siguroni ventilim të mirë gjatë
dhe pas aplikimit dhe tharjes. Shmang ushqimin, pirjen e
duhanit gjatë përpunimit të këtij produkti. Mbroni sytë dhe
lëkurën. Në rast kontakti me sytë ose shpëlajeni lëkurën
menjëherë me shumë ujë. Pas syrit kontaktoni gjithashtu të
kërkoni këshilla mjekësore. Informacion për personat me
alergji në: +49 (0) 211 7970. Mbajeni larg fëmijëve. Për
përdoruesit profesionistë. Fletë të dhëna sigurie të
disponueshme në www.ceresit.com
Përbërësit: Shpërndarja e kopolimerit akrilate, e
modifikuar rrëshirë natyrale, mbushëse inorganike, poli
(1,2-propandiol),
agjent
lagës,
trashës,
agjent
anti-shkumës, mbajtës - vative (benzisothiazolinon)
GISCODE D 1

Marrëveshje tretëshe e lirë e
TRGS 610

EMICODE EC 1

emisione shumë të ulëta
sipas GEV

INFORMACION TEKNIK
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APLIKIMI

Ndiqni udhëzimet në informacionin e mëposhtëm fletë:
1.

Fletët e fakteve të lëshuara nga Technische
Kommis-sion Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com,
shiko më poshtë "Publikime")

2.

Udhëzimet për instalimin dhe pastrimin dhe
kujdesin e tyre drejtuesi i katit.

3.

.Rregulla të pranuara në përgjithësi të teknologjisë
së instalimit dyshemetë, si dhe standardet e
zbatueshme kombëtare.

ASGJËSIMI
Mos lejoni që produkti të arrijë në sistemin e kanalizimit
ose rrjedhën e ujit. Mos lejoni të depërtoni në tokë.
Vetëm ricikloni paketat plotësisht bosh. Trajtojini
mbetjet e produktit si mbetje industriale të ngjashme me
mbeturinat shtëpiake ose në enë për mbeturinat
komerciale / në ndërtim. Trajtojini mbetjet e produkteve
si mbetje të rrezikshme. Numri i kodit evropian të
mbetjeve (EWC): 08 04 09
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TË DHËNAT TEKNIKE
Ofrohet si:

pastë e bardhë kremoze

Paketimi:

kovë plastike, 13/20 kg
Kovë 33 x 13 kg /
Kovë 24 x 20 kg për paletë

Njësia e transportit:
Koha e tharjes së hapur
lidhja e lagësht:
i ndjeshëm ndaj presionit/
detyrues kontakti:

rreth 15 min
rreth 45min

Koha e punës
lidhja e lagësht:
ndjeshëm ndaj presionit/
lidhja e kontaktit:

përafërsisht 120 min për PV

Kutia e ngarkesës:

pas rreth 24 orësh

përafërsisht. 40 min për PVC

Kohë shërimi (forca përfundimtare) pas rreth 72 orësh
Përshtatshmëria për rrotat në përputhje me DIN EN 12529

për ruajtje

deri në max. +50°C,
mund të përdoret në ngrohje
nën dysheme
+5°C deri +50°C,
mbrojtje nga ngricat
+10°C deri +30°C

Data e skadencës:

12 muaj, i ftohtë dhe i thatë

Rezistenca e temperaturës
pas shërimit:
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për transport

Kohët e mësipërme janë matur sipas klimës standarde kushtet (23°C/50%
lidhen me lagështinë e ajrit). Ju lutem vini re që në kushte të tjera klimatike
tharja mund të përshpejtohet ose ngadalësohet.

KONSUMI
Mbulesë prej rreth 200 g / m2 mbulesë 20 kg / rreth 100 m²
mistri A1 afërsisht 250 g / m2 mbulesë 20 kg / rreth 80 m²
mistri A2 përafërsisht 280 g / m2 mbulesë 20 kg / rreth 71 m²
mistri A3 rreth 300 g / m2 mbulesë 20 kg / rreth 67 m²
mistri A4 rreth 220 g / m2 mbulesë 20 kg / rreth 91 m²
mistri A5 rreth 150 g / m2 mbulesë 20 kg / përafërsisht 133 m²

Informacioni i ofruar, në veçanti rekomandimet për trajtimin e produkteve tona dhe aplikimi i tyre, bazohet në njohuritë dhe përvojën tonë të ekspertëve.
Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në secilin aplikacion të synuar dhe për këtë arsye ne nuk kemi ndikim në to, ne rekomandojmë fuqimisht
që të kryhen teste të përshtatshme në çdo rast për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për aplikimin dhe përdorimin e synuar. Asnjë përgjegjësi
juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës
së rëndë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.

Henkel CEE
www.ceresit.al

Cilësi për profesionistët

