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Construction Gypsum 
 

Përshkrim i produktit:  

Gipsit ndërtimor lidhet shpejtë për aplikim të 

menjëhershëm. Përdoret për mbushjen e vrimave, 

montimin e instalimeve elektrike, heqjen e veshjeve të 

ashpra ose nënshtresa të tjera të përshtatshme me 

kapacitet normal mbajtës. 

 

 

 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

Në përputhje me  EN 13279-2:2014 

 

Përparësitë: 

 

✓ Ngjitje perfekte 

✓ Rezistencë e lartë 

✓ E përshtatshme me të gjitha llojet e llaçrave dhe punëve të ndërtimit 

✓ Fortësi e shpejtë 

 

Aplikimi: 

 

✓ Rregullimi I kabujve elektrike 

✓ I përshtatshëm për suvatim të plotë 

✓ I përshtatshëm për lidhjen e dekorimeve të gipsit 

 

Të dhëna teknike: 

 

Koha për punë ~ 8 minuta 

Konsumi ~ 1 kg/m²/1mm 

Mbulimi ~ 5 m²/ 5 kg ~ 25 m²/ 25 kg 

Raporti I përzierjes ~ 2.55 l ujë : 5 kg ~ 13 l ujë : 25 kg 

Temperatura e aplikimit 5° - 30 ° C 

Forca e lidhjes 0.8 MPa 

Hollësi- mbetjet e mbajtura në sitë 200 μm 0.8 % 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Data e skadencës 6 muaj 

 

Udhëzime për përdorimin: 

 

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 Gipsit të ndërtimit (raporti i gipsit: ujit duhet të jetë afërsisht 1: 

0,55). Lëreni  përzierjen e marrë në këtë mënyrë, dhe trazojeni ngadalë me dorë. Përgatitni një 

sasi përzierjeje që do të përdoret brenda 5 minutash! 
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3. Patinim I lëmuar në tre hapa: 

1) Gips I fortë (shtresa e parë) 

Për këtë punim, sasia e përzierjes së depozituar duhet të jetë 1-2 mm mbi nivelin e ujit. I 

përshtatshëm për një shtresë të parë të patinimit.. 

2)Gips I holluar (shtresa e dytë) Me këtë lloj, pasi keni derdhur një sasi të caktuar të përzierjes së 

thatë dhe vendoset në ujë, 1-2 mm ujë duhet të mbetet mbi të. I përshtatshëm për një shtresë 

të dytë të patinimit, si dhe për kabllot elektrike, kutitë elektrike, etj. 

3)Gips I dobët (shtresa e tretë) 

Sasia e përzierjes së thatë të depozituar duhet të arrijë ½ e sasisë së ujit. E lini të qëndrojë për 2 

minuta, e trazoni dhe e lini të thithë . Para fillimit të punës, hiqni sasinë e tepërt të ujit. Qëllimi i 

këtij punimi është të lustrojë sipërfaqen pasi të jetë vendosur gips i fortë dhe i moderuar. 

 

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: 

 

✓ 5 kg thasë letre. 120 thasë në një paletë. Pesha e paletës 1200 kg. 

✓ 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. 
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