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FIX – ngjitës gipsi 
 

Përshkrim i produktit:  

FIX është një ngjitës me bazë gipsi i cili përdoret për fiksimin e drejtpërdrejtë të 

të gjitha llojeve të pllakave të gipsit në mure të bëra prej betoni, tulla, etj., Në 

ambiente me lagështi normale. 

 

 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

Në përputhje me 14496:2017  

 

 

Përparësitë: 

 

✓ Bashkim I shkëlqyer me bazën 

✓ Fortësi e madhe 

✓ Fortësi e shpejtë 

✓ Mbushës I gropave të vogla në sipërfaqe 

 

Aplikimi: 

 

✓ Veshje e murit me gips pa structure mbështetëse 

✓ Regullimi I hapjeve të dritareve dhe dyerve 

✓ Mbushës I gropave më të mëdha se 3 mm 

 

Të dhëna teknike: 

 

Koha për punë ~ 50 minuta 

Konsumi ~ 5 kg/m² 

Mbulimi ~ 5 m²/ 25 kg thesi 

Raporti I përzierjes ~ 13 l ujë : 25 kg 

Temperatura e aplikimit 5° - 30 ° C 

Forca e lidhjes 0.23 MPa 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Data e skadencës 6 muaj 

 

Instructions for use: 

 

1. Para-përgatitja e nënshtresave: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa vaj! Veshjet 

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

përgatiten paraprakisht me një primer të përshtatshme për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen 

 

 

2. Përzierja: Mbushni një enë jo metalike të pastruar shumë mirë pjesërisht me ujë. . Shtoni në të 

gradualisht sasinë e kërkuar të FIX (13 litra ujë për një thes me 25 kg) ngadalë dhe gradullisht, në 

mënyrë që niveli I ujit tëarrijë1-2 mm mbi nivelin e ujit. Lëreni materialin për 3-5 minuta. Pastaj 

trazoni përzierjen me dorë duke përdorur një mistri ose mikser (400-800 rpm) derisa të formohet 

një përzierje homogjene pa kokriza. 
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3. Aplikimi: Tre metodat e mëposhtme të instalimit përdoren në lidhje me pabarazinë e sipërfaqes 

që do të vishet: 

1) Në rast të disnivelit deri në 10 mm, përdoret 

një metodë e shtresave të holla - FIX , hapet 

në shirita përgjatë gjithë perimetrit duke 

përdorur një mistri të suvatimit me dhëmbë. Në 

varësi të peshës së pllakës të montuar, një ose 

dy shirita gjatësorë të ngjitësit shtohen në mes 

të pllakës. 

2) Në rast të disnivelit midis 10 dhe 20 mm, 

ngjitësi aplikohet në formën e tapave me një 

diametër prej 10 cm, në rendin e bordit të 

shahut në një distancë prej 30-40 cm në vijën 

horizontale dhe vertikale. Vendosja e shiritave 

ngjitës mund të bëhet si në murin ekzistues 

ashtu edhe në pllakat që do të instalohen në 

varësi të madhësisë sëtyre. 

3) Në rast të disnivelit mbi 20 mm, priten shiritat 

e pllakës së gipsit me një gjerësi prej 100 mm 

dhe fiksohen në murin ekzistues. FIX aplikohet 

në shiritat e rrafshuar të pllakave të gipsit duke 

përdorur një mistri të suvatimit me dhëmbë, 

pas së cilës bordet e gipsit rregullohen. 

 

Kur montohen pllakat e gipsit, pllaka me 

trashësi rreth 10 mm duhet të vendosen në 

anën e dyshemesë, me qëllim të formimit të 

bashkimit që përfitohet nga  zgjerimin linear I 

pllakave. 

 

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: 

 

✓ 25 kg thasë letre. thasë në një paletë. Pesha e paletës 1000 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. 

 

 

 

 

 

 
 

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