
FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
S-felt M500 F
GJEOTEKSTIL ME BAZË POLIPROPILENI I PATHURUR DHE I ENDUR ME GJILPËRË

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
S-felt M500 F është gjeotekstil shumëngjyrësh i
pathurur dhe i endur me gjilpërë, prej 100%
polipropileni (PP).

PËRDORIMET
S-felt M500 F është gjeotekstil i pathurur dhe pa
rezistencë ndaj rrezatimit UV, që përdoret si:

Shtresë niveluese▪
Shtresë ndarëse▪
Shtresë mbrojtëse▪

KARAKTERISTIKA / AVANTAZHE
100% polipropilen (PP)▪
Rezistues ndaj bitumit▪
Nuk kalbet▪
Jetëgjatësi e madhe▪
Aplikim i lehtë▪

MIRATIME / STANDARDE
Gjeotekstil shumëngjyrësh me bazë polipropileni i
pathurur dhe i endur me gjilpërë, me bazë 100%
polipropilen (PP) sipas:
EN 13249 EN 13254
EN 13250 EN 13255
EN 13251 EN 13256
EN 13252 EN 13257
EN 13253 EN 13265

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN
Ambalazhi Rulonat S-felt M500 F janë të mbështjellë individualisht në cipë PE.

Paraqitja / Ngjyra shumëngjyrësh

Jetëgjatësia E pakufizuar nëse ruhet sipas kushteve të magazinimit.

Kushtet e magazinimit Rulonat S-felt M500 F duhet të ruhen në kushte të thata dhe në pozicion
horizontal, të mbrojtura nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor, shiu dhe
dëbora.

Përmasat Gjatësia: 50m (±2 %)
Gjerësia: 2.2 m (±2 %)

Trashësia Me ngarkesë 2kPa
4,20 mm (±20 %) EN ISO 9863

Trashësia efektive Përmasa karakteristike e
hapjes O90

70 μm (±20 %) EN ISO 12956

Masa për njësi sipërfaqeje 500 g/m2 (± 10 %) EN ISO 9864
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TË DHËNA TEKNIKE
Rezistenca ndaj shpimit statik Me testin CBR

1000 N (-10 %) EN ISO 12236

Rezistenca ndaj shpimit dinamik Testi i hedhjes së konit
10,0 mm (± 20 %) EN ISO 13433

Rezistenca ndaj shpimit piramidal 400N (-40) EN 14574

Rezistenca ndaj tërheqjes Gjatësore 5,0 kN/m (-0,5)
Tërthore 6,0 kN/m (- 0,9)

EN ISO 10319

Zgjatimi Gjatësor 100 % (±25 %)
Tërthor 100 % (±25 %)

EN ISO 10319

Përshkueshmëria e ujit Karakteristikat në plan
normal, ViH50

40 l/s m2 (-12) EN ISO 11058

Aftësia për rrjedhjen e drenazhimit Rrjedhja e ujit në plan (20
kPa, i=1)

8,0 * 10-6 m2/s EN ISO 12958

BAZA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT
Të gjitha të dhënat teknike që deklarohen në këtë fletë
me të dhënat e produktit bazohen mbi prova
laboratorike. Të dhënat reale të matura mund të
ndryshojnë për shkak të kushteve që nuk janë nën
kontrollin tonë.

KUFIZIME LOKALE
Ju lutemi të keni parasysh se si rezultat i rregulloreve
të posaçme lokale performanca e këtij produkti mund
të variojë nga një shtet në tjetër. Ju lutemi,
këshillohuni me fletën e të dhënave të produktit
(botimin lokal) për të dhënat e sakta të produktit.

EKOLOGJI, SHËNDET DHE SIGURI
Ky produkt është një objekt siç përcaktohet në nenin 3
të rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH). Nuk
përmban substanca që mund të çlirohen nga objekti
nën kushte përdorimi normale ose të parashikuara
arsyeshëm. Nuk nevojitet fleta e të dhënave të sigurisë
në zbatim të nenit 31 të së njëjtës rregulloreje për të
sjellë produktin në treg, transportuar apo përdorur
atë. Për përdorim të sigurt, ndiqni udhëzimet që jepen
në këtë fletë me të dhënat e produktit. Duke u bazuar
në njohuritë tona aktuale, ky produkt nuk përmban
SVHC (substances of very high concern / substanca me
rrezikshmëri të lartë) siç renditen në Aneksin XIV të
rregullores REACH apo në listën e substancave
kandidate të publikuar nga Agjencia Europiane e
Kimikateve në përqëndrime më të mëdha se 0.2% (për
peshë).

SHËNIME LIGJORE
Informacionet dhe në veçanti sugjerimet që kanë të
bëjnë me aplikimin dhe përdorimin përfundimtar të
produkteve të Sika-s, ofrohen me mirëbesim dhe
bazohen mbi njohuritë aktuale dhe përvojën e
kompanisë për produktet kur ato magazinohen,
përdoren dhe aplikohen nën kushte normale në
përputhje me sugjerimet e Sika-s. Në veprim e sipër,
dallimet tek materialet, nënshtresat dhe kushtet lokale
të aplikimit, janë të tilla saqë asnjë garanci nuk mund
të jepet në lidhje me tregtimin apo përshtatshmërinë e
tyre për një synim konkret dhe nuk mund të ngarkohet
asnjë përgjegjësi nga e cila mund të krijohet çfarëdolloj
afere ligjore kundër kompanisë në bazë të
informacioneve që përmenden këtu, sugjerimeve me
shkrim apo informacioneve të dhëna në çfarëdolloj
forme tjetër. Përdoruesit e produkteve duhet të
kontrollojnë përshtatshmërinë e tyre për çdo aplikim
dhe qëllim përdorimi. Sika ruan të drejtën e ndryshimit
të vetive të produkteve të saj. Ruajtja e të drejtave të
personave të tretë është e detyrueshme. Të gjitha
porositë pranohen sipas kushteve të kompanisë rreth
shitjes dhe dorëzimit. Përdoruesit e produkteve duhet
gjithnjë të referohen në botimin më të fundit lokal të
fletës me të dhënat e produktit, kopjet e të cilave do
të jepen sipas kërkesës.
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Sika Albania SHPK
Rruga e Rinasit, Tirana Business Park
Ndërtesa nr. 7, kati 4
Tiranë - Shqipëri
Tel.: +355 4 454 0070
alb.sika.com
Email: info@al.sika.com
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