
HIDROIZOLIM TARRACASH
MEMBRANA TË LËNGSHME
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PREZENCË GLOBALE

Sika AG u themelua në 1910 me seli në Zvicër. Në 100 e më shu-
më vjet, është shndërruar në një kompani materialesh kimike me 
shtrirje botërore, e cila furnizon sektorin e ndërtimit dhe atë indu-
strial me produkte kimike specifike. Sika është pionere në sektorët e 
vulosjes, ngjitjes, mirëmbajtjes, përforcimit dhe mbrojtjes të ndërt-
esave bartëse. Seria e produkteve të saj përfshin aditivë betoni me 
cilësi të lartë, llaçe specifike, vulosës dhe ngjitës, materiale amortizi-
mi të vibrimeve, sisteme përforcimi strukturor, dysheme industriale, 
si dhe sisteme hidroizolimi të tarracave dhe bodrumeve.  

BASHKËPUNIM LOKAL

SIKA ALBANIA SHPK

SIKA ALBANIA SHPK

Alpas Center, Kati 3,  Blv. Gjergj Fishta, 
1002  Tiranë, Shqipëri  
Kontakt
Tel. + 355 4 454 0070 
Mail: info@al.sika.com
Website: alb.sika.com



AMBALAZHI:
NGJYRAT: 
JETËGJATËSIA:

Kovë 0,75 l /1 kg, 5 l / 7,1 kg & 15 l / 21,3 kg
E bardhë (gri, ngjyrë tulle)

9 muaj

 � Elasticitet i lartë
 � Mundësi ngushtimi të plasaritjeve
 � Qëndrueshmëri e lartë ngjyre/ nuk zverdhet
 � Produkt ekonomik
 � Aplikim i lehtë
 � Ndërkapje e mirë mbi nënshtresa të ndryshme 
 � Aplikohet dhe mbi sipërfaqe vertikale
 � Produkt me reflektivitet (SR=0.80)
 � Jo rezistues ndaj ujërave të mbledhur mbi sipërfaqe
 � Në përputhje me ETAG-005-8

Sikafill®
Membranë prej 1 përbërësi, e lëngshme, elastike 
dhe akrilike për hidroizolimin e tarracave
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Kovë 1 kg, 5 kg, 12 kg & 20 kg
E bardhë, gri, ngjyrë tulle

18 muaj

 � Elasticitet i lartë 
 � Mundësi ngushtimi të plasaritjeve
 � Rezistencë e lartë
 � Sjellje e shkëlqyer ndaj ujërave të mbledhur mbi sipërfaqe
 � Gati për përdorim-nuk nevojitet përzierje
 � Aplikim i lehtë
 � Ndërkapje e shkëlqyer mbi nënshtresa të ndryshme
 � Aplikohet dhe mbi sipërfaqe vertikale
 � Rezistues ndaj shiut pothuajse pas aplikimit
 � Rezistues ndaj zjarrit (në përputhje me kërkesat e EN 1187 BRoof, kat.T1)

 � Në përputhje me ETAG-005-6

Sikalastic®-612
Membranë prej 1 përbërësi, e lëngshme, elastike 
dhe poliuretani për hidroizolimin e tarracave, e 
teknologjisë MTC
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Moisture Triggered Chemistry

10 min

HIDROIZOLIM 
TARRACASH TË REJA

SI SHTRESË 
REFLEKTIVITETI  

(PËR EFIKASITET ENERGJETIK)

RIKONSTRUKSION 
TARRACASH TË VJETRA

MBI UJË TË GRUMBULLUAR

TARRACA TË NDËRLIKUARA 
ME SHUMË DETAJE RIPARIME MBI MURE

HIDROIZOLIM DETAJESH POSHTË PLLAKAVE

HIDROIZOLIM 
TARRACASH TË REJA

SI SHTRESË REFLEKTIVITETI 
(PËR EFIKASITET ENERGJETIK)

RIKONSTRUKSION 
TARRACASH TË VJETRA

MBI UJË TË 
GRUMBULLUAR

TARRACA TË 
NDËRLIKUARA ME 

SHUMË DETAJE
RIPARIME MBI MURE

HIDROIZOLIM DETAJESH POSHTË PLLAKAVE

ΙDEAL I PËRSHTATSHËM NË KUSHTE TË CAKTUARA I PAPËRSHTATSHËM ΙDEAL I PËRSHTATSHËM NË KUSHTE TË CAKTUARA I PAPËRSHTATSHËM
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ΜΕTΟDA E APLIKIMIT
1. PËRGATITJA 

Betoni me rezistenca të reduktuara duhet të hiqet dhe 
çdo defekt sipërfaqësor si plasaritjet dhe zgavrat duhet të 
korrigjohet. Pluhuri, materialet e lira dhe të shkrifëta duhet të 
hiqen plotësisht nga të gjitha sipërfaqet përpara aplikimit të 
produktit, preferohet me fshesë. 

2. LYERJA ME PRAJMER 

Sikafill®: 1 x Sikafill® i holluar me 25% ujë.
Sikalastic® -612: Zakonisht nuk kërkohet prajmer. Referohuni tek 
tabela e prajmerave në fletën me të dhënat e produktit. 

3. PËRZIERJA 

AΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Sikafill®: Përpara aplikimit përzieni mirë për 
disa minuta deri sa të përftohet një miksturë 
homogjene. Sikalastic® -612: Zakonisht nuk 
kërkohet përzierje. Nëse produkti është ndarë, 
përzieni lehtë deri sa të homogjenizohet. Në 
çdo rast duhet të shmanget përzierja e tepruar që të 
mos bllokohet ajër.  
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4. DETAJET 

Aplikoni në fillim përreth hapjeve, depërtimeve të tubave dhe 
detajeve të tjera specifike duke ndjekur procedurën e aplikimit 
që ndiqet për sipërfaqen kryesore. Përdorni përforcimin 
(armimin) e duhur për çdo material mbi nënshtresa me 
plasaritje, mundësi lëvizshmërie dhe tek detajet. 

5. APLIKIMI 

Aplikoni me furçë, rul apo spërkatje. Përpara aplikimit 
të shtresës së re, pritni derisa të thahet e mëparshmja.  
Këshillohuni me tabelat e kohës së pritjes/ mbulimit që referohen në 
fletët me të dhënat e produktit.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΜΟ - ΡΟΛΟ - ΒΟΥΡΤΣΑ


