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SPRINT stuko gipsi  
 

Përshkrim i produktit:  

SPRINT është një suva me bazë gipsi për aplikim me një shtresë në muret dhe 

tavanet e brendshme në ambiente me lagështi normale Është menduar për 

të formuar sipërfaqe që janë gati për lyerje, vendosjen e letrës së murit ose 

suva dekorative të përshtatshme dhe përfundimin e veshjeve të lëmuara. I 

përshtatshëm për të gjitha llojet e makinave për suva të imëta. Produkti 

mund të aplikohet për shtrimin manual. 

 

 

 

Standard Klasifikimi:  

 

Në përputhje me EN 13279-2:2014, type B1/50/2 

 

Përparësitë: 

 

✓ Deri 30% peshë më të lehtë se suvaja me gëlqere 

✓ Lëmueshmëri e lartë 

✓ Niveli i lartë i elasticitetit maksimal të gipsit pa të çara 

 

Aplikimi: 

 

✓ I përshtatshëm për aplikim me makineri ose manualisht 

✓ E përsosur për veshjen e tullave të kuqe, blloqeve të çimentos dhe rërës së gëlqeres, betonit të 

ashpër. 

 

Të dhëna teknike: 

 

Koha për punë ~ 100 minuta 

Konsumi ~ 11 kg/m²/10 mm 

Mbulimi ~ 2.7 m²/ 30 kg 

Raporti I përzierjes ~ 18 l ujë : 30 kg 

Temperatura e aplikimit 5° - 30 ° C 

Forca e lidhjes 0.15 MPa 

Hollimi – mbetje të mbajtura në sitë 200 μm 24 % 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Data e skadencës 6 muaj 

 

Udhëzime për përdorimin: 

 

1. Para-përgatitja e nënshtresave:  

Sipërfaqja bazë duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa asnjë papastërti të yndyrshme. 

Veshjet pa kapacitet mbajtës duhet të hiqen. Bazat e forta ose të dobëta higroskopike duhet 

të plotësohen me primier të përshtatshme për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen si më poshtë: 

1) Në rastin e sipërfaqe  betoni, zgjidhni një primer të përshtatshme kontakti me grimca të 

mëdha (kontakti i betonit). Ju duhet të prisni derisa primeri të thahet plotësisht para se të 

vazhdoni punën. 

2) Në rast të bazave të forta higroskopike siç janë punimet e muratimit të bëra nga blloqe  

betoni ose tulla, zgjidhni një primer të përshtatshme me depërtim të thellë. Pastaj prisni derisa të 

thahet plotësisht para se të vazhdoni punën. Koha e tharjes së primerit të zgjedhur varet nga 

temperatura e ajrit në ambiente dhe të dhënat e prodhuesit. Është e detyrueshme të prisni 

derisa të thahet plotësisht para se të vazhdoni të vendosni suva! 

3) Në rastin e armaturës së mbetur ose sipërfaqeve të tjera metalike, kërkohet trajtimi me 

përgatitje kundër ndryshkut. 

2. Hapje me makineri: 

SPRINT në një makinë të përshtatshme për suva të imët duke respektuar udhëzimet e tij për 

punë. Dendësia e përëbërësit përcaktohet duke rregulluar rrjedhën e furnizimit me ujë. 

Vendosja (spërkatja) përgjatë murit bëhet në shirita horizontale, nga maja në drejtim poshtë. 
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Trashësia mesatare e shtresës duhet të jetë në intervalin midis 10 dhe 20 mm, duke mos lejuar 

zona me trashësi më të vogël se 8 mm. Trashësia maksimale e zonave të caktuara mund të 

arrijë 40 mm duke ndjekur metodën "lagur në lagështirë". 

3. Punimi I suvasë: 

1) Filloni të përpunoni suvan e  gipsit sapo të vendoset në mur. Është e nevojshme të shtypni 

(zbutni) shtresën me një mistri më të butë dhe pastaj ta hiqni / zbutni atë në skajet. Pas këtij 

hapi, siguroni ventilim normal të ambientit dhe prisni që suvaja të forcohet të mjaftueshme për 

përpunim të mëtejshëm. 

2) Pas 80-100 minutash, bëni një "provë gishti" duke kontrolluar tharjen e përgjithshme të suvasë. 

Nëse suva ka mbledhur forcë të mjaftueshme dhe nuk ka gjurmë të prekjes së gishtit, filloni të 

niveloni me buzën e pendës në seksionin H. Nëse është e nevojshme, përdorni materialin e 

hequr për të mbushur zona (vrima) të fundosura dhe papërsosmëritë e tjera në sipërfaqen e 

përpunuar. 

3) Pas këtij hapi, lëmoni sipërfaqen me një shpatull më të butë, në mënyrë që të lëmoni gunga 

të ashpra. 

4) Hapi tjetër fillon kur suva është forcuar përfundimisht (asnjë gjurmë nuk mbetet kur preket). 

Lëmoni sipërfaqen me një letër(të ashpër) të mbështetur nga shkuma, derisa të nxirrni 

"qumështin e gipsit". Jashtëzakonisht e rëndësishme të lagni me sfungjerit me ujë, pasi që në 

këtë mënyrë lehtësohet përpunimi i mëtejshëm. 

5) Prisni përsëri derisa sipërfaqja të thahet në masën e mungesës së gjurmëve të gishtave kur 

prekeni dhe filloni të përpunoni me një mistri sipërfaqe më të butë derisa të arrini butësinë e 

dëshiruar. 

6) Për rezultate optimale: Për të arritur një lëmueshmëri të ngjashme me pasqyrën, është e 

nevojshme të prisni edhe 60-90 minuta. Pastaj zbutni suva me një  sfungjer dhe kruajini me një 

letër më të butë derisa të arrini shkëlqimin. 

4. Aplikimi manual: 

Mbushni një enë jo metalike të pastruar shumë mirë pjesërisht me ujë. Shtoni në të sasinë e 

kërkuar të SPRINT plus (rreth 20 litra ujë në një qese prej 30 kg) ngadalë dhe gradualisht, në 

mënyrë që niveli i përzierjes së gipsit të arrijë 1-2 mm mbi nivelin e ujit. Përziejeni me një mikser 

derisa të arrini një përzierje homogjene pa kokriza. Zbatohen të njëjtat hapa të punës si ato në 

rast të vendosjes së makinës në lidhje me vendosjen e suvasë. 

 

Shënime të rëndësishme:  

 

✓ Është e detyrueshme të përdoren vegla të pastra totalisht dhe pa gjurmë ndryshku. Përndryshe, 

karakteristikat e produkteve dhe koha e tij e lidhjes mund të ndryshohen thelbësisht. 

✓ Shmangni ndryshimet drastike të temperaturës gjatë ventilimit të dhomave të punës 

 

Paketimi dhe Ruajtja 

 

✓ 30 kg thasë letre. 40 thasë në një paletë. Pesha e paletës 1200 kg. 

✓ Ruani dhe transportojeni atë në një paketim origjinal të mbyllur fort, të thatë dhe 

✓ zonat e ajrosura. 

✓ Produkti mund të përdoret deri në 6 muaj pas datës së prodhimit. 

✓ Karakteristikat e produktit garantohen vetëm kur produkti ruhet dhe 

✓ përdoret në mënyrën e duhur . 

✓ Nëse produkti bëhet i lagësht, do të zhvillohen gunga të ngurtësuara, të cilat përkeqësojnë 

✓ vetitë dhe shkurtojnë kohën e lidhjes. 

  

Rekomandime të sigurisë: 

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm  

✓ Rekomandohet të përdorni doreza sigurie, maskë dhe syze kur përdorni produktin të 

parandaloni rrezikun e pluhurave, acarimit të lëkurës dhe syve 
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