
STOP NDAJ INFITRIMEVE TË UJIT
NË TARRACA, BALLKONE DHE SHKALLË ME TULLA

Hidroizolim transparent 
dhe pa ngjitje, për aplikim 
pa prishje të dyshemesë 
ekzistuese
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Prodhimi i AZICHEM përfshin 6 linja funksionale, të listuara më poshtë, të orientuara
për nevojat më të larmishme të punimeve të ndërtimit dhe restaurimit. 
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www.protech-balcony.it

Mësoni më shumë në: 
www.protech-balcony.it

PËRPARËSITË E SISTEMIT
TRANSPARENTE DHE PA NGJITJE

SHMANG HEQJEN E DYSHEMESË 
EKZISTUESE

APLIKOHET NË CLINKER, PLLAKA GRES TË 
PORCENALIZUARA, SIPËRFAQE PREJ 

ÇIMENTO, MATERIAL I PJEKUR, SIPËRFAQE 
PREJ GURI DHE NË ATO PREJ 

AGLOMERATESH TË PAPËRPUNUARA 

PENETRON DHE GARANTON VESHJE 
TË SIPËRFAQES   

MUND TË ECET MENJËHERË MBI 
SIPËRFAQEN KU ËSHTË APLIKUAR

TERMIKISHT INSESIBËL DHE REZISTENTE 
NDAJ RREZEVE UV

REZULTAT I LARTË DHE EFIKAS, 
REZISTENT NË KOHË



PËRDORIMI
FAZAT THEMELORE MUND TË 
PËRMBLIDHEN SI VIJON:

Tarracat dhe ballkonet janë një shtrirje e këndshme 
e hapësirës së banesës ku jetoni edhe në ambien-
tet e jashtme. Sidoqoftë, në prani të përshkimit nga 
uji dhe problemeve të depërtimit të tij, mudn të kri-
johen probleme të ndërtimeve dhe shpenzime të 
mëdha për hidroizolimin e tyre, që shkaktojnë stres 
dhe bezdi. Restaurimi i izolimit të papërshkueshëm 
nga uji përfshin gjithmonë përdorimin e metodave 
të shtrenjta dhe impenjuese.

PROTECH BALCONY është një zgjidhje e përqend-
ruar e rrëshirave prej silikoni dhe polimeresh orga-
nike, të katalizuara që krijojnë pengesë të brendsh-
me dhe të papërshkueshme nga uji, difuze, që nuk 
rripet, me hidroizolim të mirë, të aftë për të mbushur 
dhe vulosur porozitetin dhe mikrokritjet, deri në 1 
mm, pa penguar ajrosjen.

Sistemi PROTECH BALCONY, për më shumë se njëz-
et vjet, ka korrigjuar me lehtësi, shpejtësi dhe ven-
dosmëri problemet e depërtimit dhe infiltrimit të ujit 
në tarraca, ballkone, skelatura shkallësh, kabinat e 
dushit të shtruara me pllaka, punimet dhe produktet 
prej betoni dhe murature, kundrejt një kursimi të pa-
mohueshëm të kohës dhe parave.

Holloni detergjentin 
acid DETEREG-A me 
një sasi uji në përp-
jesëtim me rëndësinë 
e papastërtive dhe 
betonimeve të pra-
nishme në sipërfaqe. 

Hidhni solucionin në sipërfaqe, duke e shpërndarë 
sa më mirë me një furçë pastrimi. Prisni 15 minuta 
për reaksionin kimik, i cili do të ketë formë shkume. 
Shpëlani sipërfaqen me ujë të bollshëm.

Çarjet dhe ndërprerjet 
e theksuara nga pastri-
mi duhet të mbushen 
me kujdes me stukon 
speciale të papërs-
hkueshme nga uji 
STUCCO BALCONY, 

gjithashtu duke korresponduar skajet dhe pragjet. 
Lëvizjet e mundshme duhet të trajtohen me PROTECH 
FLEX, vulosësi i posaçëm prej poliuretani i paketuar 
në fishekë të ekstrudueshëm me elasticitet të lartë.

Hidhni PROTECH 
BALCONY në zonat 
që kanë nevojë për 
izolim, duke e përhap-
ur nëpërmjet një mjeti 
për tërheqjen e sub-
stancave të lëngshme, 

duke këmbëngulur më shumë në nyjet midis pllaka-
ve dhe tek bashkimet. Lëreni produktin të veprojë 
për të paktën një orë, përpara se të kryeni provën 
e përmbytjes sipërfaqësore. Këto veprime duhet të 
kryhen pasi produkti të jetë ngurtësuar.

Një orë pas aplikimit 
të produktit, hiqni 
çdo mbetje të mbe-
tur në sipërfaqen e 
dyshemesë, duke 
përdorur një leckë 
të lagur me hol-
lues nitro. Në këtë 

mënyrë përfundon edhe procesi i hidroizolimit të lar-
të, transparent dhe pa ngjitje. 
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