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PERMABASE pllakë me fibra çimento 
 
Pllaka çimentato PERMABASE është një substrat i 

ngurtë i bërë nga çimento Portland, agregat dhe 

rrjetë qelqi që siguron një sipërfaqe 

jashtëzakonisht të fortë, të qëndrueshme që 

është në gjendje të përballojë ekspozimin e 

zgjatur ndaj lagështisë. 

 

Buzë e mbështjellë dy herë me teknologjinë 

EdgeTech lejon zbatimin më të ngushtë të vidave 

në buzë pa u shkërmoqur ose rrotulluar. 

Bërthama homogjene ka më pak boshllëqe dhe 

siguron një rezultat shumë të lehtë dhe të pastër. 

PERMABASE është rezistent ndaj goditjeve, 

jashtëzakonisht e durueshme dhe dimensionisht e qëndrueshme. Ka karakteristika të 

përgjithshme të shkëlqyeshme të përkuljes, shtypjes dhe tërheqjes. 

 

Standard Classification:  

 

Në përputhje me  EN 12467:2012 

 

Përparësitë dhe vetitë: 

 

✓ Bërthamë homogjene për prerje më të lehtë dhe më precize me thikë të dobishme; 

✓ Montim I lehtë dhe I shpejtë – nuk kërkohen vegla speciale; 

✓ Ekstremisht rezistente ndaj kushteve të motit - shi, dëborë, temperatura të ulëta dhe të larta; 

✓ Nivele të larta të rezistencës ndaj lagështisë - kontakti i zgjatur me ujin nuk I shkatërron 

ato ose ti bëjnë të fryhen; 

✓ Baza e përshtatshme për lloje të ndryshme të veshjeve qeramike. 

 

Të dhëna teknike:  

 

Dimensionet e pllakës 

Trashësia 12.5 mm 

Gjerësia 1200 mm 

Gjatësia 2000 mm 

Buza e pllakës katrore (SK) 

Madhësia e paketimit 

Pllaka për palet 40 (96 m²) 

Pesha e pllakës ~ 13 kg/m² 

Karakteristika teknike 

Forca e përkuljes 5,17 MPa 

Rezistencanë shtypje 15.51 MPa 

Reagimi ndaj zjarrit А1 

Thithja totale e ujit < 8 % 

Perçueshmëria termike, ʎ 0.37 W/(m.K) 

Ngrirja/Shkrirja (ciklet) 100 
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Aplikimi: 

 

Aplikimet jashtë: 

 

✓ Nënveshje pë veshjet e fasadave 

✓ Nënveshje për veshje guri 

✓ Nënveshje për veshjet e dyshemes ne ambjentet jashtë 

✓  Ndërtimi i një substrate për hapësirat e punës në natyrë 

 

Aplikim të brendshëm: 

 

✓ Muret e kabinave të dushit dhe veshje të tubave të ujit 

✓ Veshje e jashtme për  jacuzzi 

✓ Veshje muri në banjo me avull dhe sauna 

✓ Bazë perfekte për dyshemetë në të gjitha dhomat e shtëpisë 

 

Buza e pllakës: 

 

Skajet katrore (SK) lejojnë mbushjen e lehtë të nyjeve 

me një mbushës të përshtatshëm bashkimi dhe shirit 

lidhës letre, duke siguruar kështu rrafshësinë e të gjithë 

sipërfaqes të mureve të fasadës. 

 

 

Rekomandime: 

 

✓ Me përjashtim të veglave standarde për konstruksion të thatë, nuk kërkohet përdorimi i veglave 

të tjera speciale. 

✓ Mbulimi PERMABASE nuk mundëson një sipërfaqe përfundimtare rezistente ndaj kushteve 

atmosferike për një periudhë të gjatë kohore. 

✓ Pasi të montoni pllakat,është e rekomandueshme të rafshohet plotësisht duke përdorur ngjitës 

cimento 

✓ Inxhinieri i ndërtimi është përgjegjës për ekzekutimin e kërkesave specifike në lidhje me 

✓ distancat midis profileve, llojit dhe distancave midis vidave të cilat duhet të sigurojnë strukturë të 

fortë dhe rezistente ndaj erës. 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

✓ Ruani paletat brenda për t'i mbrojtur nga shiu, dielli dhe kushtet e tjera të pafavorshme të motit. 

✓ Lejohet të vendosni maksimumi 4 paleta njëra mbi tjetrën për qëllime magazinimi 

✓ Cilësia e produktit garantohet vetëm kur produkti ruhet dhe përdoret në mënyrë korrekte. 

 

Rekomandimet e sigurisë:  

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm. 

✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë, maskave dhe syzeve këshillohet fuqimisht kur punoni 

me këtë produkt, për parandalimin e dëmtimit fizik dhe thithjes së grimcave të pluhurit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specifikimet dhe të dhënat teknike të përmendura në 

Fletët e të Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprak.                                                   2021© 

Trashësia e pllakës Pllaka / Palet 

12.5 mm 40 pcs (96 m²) 


