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SOUDAL 
- Ekspert per silikon shkuma dhe adezive

Soudal është prodhuesi më i madh në botë për shkumën e poliuretanit dhe furnizuesi kryesor i silikonave 
mbushëse, ngjitës dhe prodhime nëpër kulme për profesionistët dhe përdoruesit individual.

Në saj të investimeve sistematike në studime dhe zhvillim, e hapur për zgjidhje inovative dhe e përshatshme 
për nevojat e tregjëve lokale, firma ka arritur pozicionimin kryesor në tregun ndërkombëtar të materialeve 
kimike të ndërtimit.

Zyra kryesore, qëndra logjistike-operative dhe qëndra hulumtuese-zhvillimore gjenden në Belgjikë, kurse 
zyrat tregtare dhe filialet e tjera në 130 shtete në tëgjithë botën. Kompania përbëhët nga 17 fabrika 
prodhuese në Evropë, Azi, Amerikë Veriore dhe Jugore. Kompania Soudal në Belgjikë,një biznes familjar . 
Është themeluar dhe udhëhequr nga Z. Vic Svertsi. Soudal është një nga furnizuesit kryesor dhe ekspertët 
në industrinë e materialeve kimike të ndërtimit moderne. Investimet e gjëra në R&D në kombinim me 
vizionin afatgjatë të zhvillimit të produkteve të ndryshme dhe me përshtatjen e kërkesave të tregjëve 
lokale, kanë krijuar një bazë për zhvillimin e sukseshëm të firmës.

  

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

Distributorët

Fabrikat e prodhimit

Zyrat tregtare

Kualiteti  
profesional
•  sektori hulumtues-zhvillimor i avancuar
•  teknologjitë inovative
•  çertifikata ISO 9001 dhe ISO 14000

Distributoret  
kryesore
•  rrjetet e dyqaneve me shumicë DIY
•  kompanitë e ndërtimit
•  industria

Asortimentet / 
produktet
•  masat mbushëse
•  shkumat për montazh
•  ngjitësit
•  aerosolet teknike
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Soudal i lehtëson zgjedhjën

Paketimi i llojit ”EASY OPEN”

1 2 3
Identifikimi i shpejt në sajë të shënimit me 
ngjyrë.  
 
Çdo prodhim ka ngjyrën e vet të kartonit: 
e kaltër për prodhimet sanitare, e kuqe 
për prodhimet e ndërtimit, e gjelbër për 
masat akrilike etj.

Tani ambalazhi mund të hapet 
më lehtë  
 
në sajë të përdorimit të kutisë!

Kartoni i hapur në ngjyrën e duhur  
e udhëzon klientin tek produkti  
i përshtashëm. 
 
Çdo mbushës i Soudalit i takon grupit 
e produkteve të shënuar me ngjyrë të 
njëtrajtshme.

Çdo mbushësi i Soudalit i takon grupit e produkteve të 
shënuar me ngjyrë të njëtrajtshme.

Sp
ec

ia
le

N
dërtim

or

Për parket

Për punimet me çati Për lyerje

Sanitar
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Silikonët mbushës ose struktural
Silikoni neutral me ngjitje të shkelqyeshme tek guri, betoni, druri, alumini, xhami, qeramika dhe 
materialet artificiale – p.sh. PVC-ja, akrili, pleksi. Nuk shkakton korrozion dhe nuk zbardh sipërfaqen.

APLIKIMI:
Përdoret për fugimin e mureve ndarëse, ndarjet e lëvizshme , mbulesave polikarbonate dhe 
poliakrilike. Mbushja e shtalkave e dritareve dhe dyërve, arkitrave etj. Përdoret për fugat elastike, 
ndërtimore, rezistent ndaj faktorëve atmosferikë (shiu, acari, rrezatimi UV) p.sh. mbushësit brenda 
fasadave të ndërtesave.

SILIKONI NEUTRAL

Silikoni universal me ngurtësim të thartë dhe me ngjitje të shkëlqyeshme tek sipërfaqet 
poroze dhe jo poroze p.sh. tek tulla, qeramika sanitare, druri, xhami, çeliku i pandryshkshëm, 
sipërfaqe zmalti.

APLIKIMI:
Mbushës elastik mes materialeve në ndërtimit, mbushës i fugave të pllakave qeramike,  
fugat të qëndrueshme ndaj shiut, acarit dhe rrezatimit. UV, fugat e dyerve dhe dritareve,  
gjatë punimeve të herëpashershme me xhamin ose në punishte.

I pangjyrë 123790 

15/Karton

280 ml 5411183112124 

I bardhë 123789 280 ml 541118311211 

Gri 109711 300 ml 5411183038547

I zi 103414 300 ml 5411183033726 

Bojë kafe 106553 300 ml 5411183035195

SILIKONI UNIVERSAL

Silikoni për punime me xham, me ngurtësim të fortë dhe me ngjitje të shkëlqyeshme tek 
sipërfaqet poroze dhe jo poroze p.sh. tek xhami dhe qeramika, sipërfaqet zmalti, druri dhe 
tulla. Pas ngurtësimit i jep mbushësit qëndrueshmëri ndaj faktorëve atmosferikë, me ngjyrë 
rezistuese.

APLIKIMI:
Silikoni për punime me xham, me ngurtësim të fortë dhe me ngjitje të shkëlqyeshme tek 
sipërfaqet poroze dhe jo poroze p.sh. tek xhami dhe qeramika, sipërfaqet zmalti, druri dhe 
tulla. Pas ngurtësimit i jep mbushësit qëndrueshmëri ndaj faktorëve atmosferikë, me ngjyrë 
rezistuese.

I pangjyrë 117977 15/Karton 300 ml 5411183085541

SILIKONI PËR PUNIME ME XHAM

I pangjyrë 103245

15/Karton 300 ml

5411183033559 

I bardhë 103246 5411183033566 

Gri 104461 5411183013919

Bojë kafe 102254 5411183411449 

I zi 104466 5411183013933

Bezhë 103978 5411183001695

•	          

Silikoni universal ndërtimor për mbushjen dhe fugimin e materialeve poroze dhe jo poroze: 
qeramika, betoni, tulla, xhami dhe siperfaqet me xham, druri dhe metalet të shumëta.  
Pas ngurtësimit – ngelet gjithmonë elastik dhe i rezistent ndaj faktorëve atmosferikë.
Tubeti ekonomik, e mundëson mbushjen e fugës standarde.

I pangjyrë 120032
12/Karton Blister 60 g

5411183038219

I bardhë 120031 5411183038226

SILIKONI UNIVERSAL NË TUBET
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I qëndrueshëm ndaj veprimit afatgjatë e lagështisë. Silikoni mbushës neutral, me ngjitje 
të shëlqyeshme tek betoni, druri, alumini, xhami dhe shumë materiale artificiale – p.sh.  
PVC, akril dhe plexiglas.

APLIKIMI:
Mbushësi elastik, brenda hapësirave me lagështi të madhe p.sh. kuzhina, banjo, tualeti, 
lavanderi, ose brenda hapësirave ftohëse p.sh. fugat mes wc-së ose mes lavamanit dhe 
murit rreth vaskave dhe pllakave të dushit dhe pllakave qeramike ë dyshemesë. Mbushja  
tek materialet siç janë PVC-ja, polikarbonati dhe poliakrilani. 

I pangjyrë 117973
15/Karton 300 ml

5411183085503

I bardhë 117974 5411183085510

SILIKONI SANITAR NEUTRAL

Silikon elastik mbushës me ngurtësim të fortë, rezistent ndaj ujit brenda dy orëve.  
Me qëndrueshmëri afatgjatë ndaj lagështisë, këpurdhave dhe mykut. Karakterizohet për 
ngjitjen e shkëlqyeshme tek sipërfaqet sanitare tipike p.sh. glazura, qeramika e banjosë, 
xhami, akril, alumin dhe dru.

APLIKIMI:
Mbushës i menjëhershëm dhe fleksibël , brenda hapësirave me lagështi të madhe p.sh. 
kuzhina, banjo, tualeti, lavanderi, ose brenda hapësirave ftohëse p.sh. fugat mes wc-së ose 
mes lavamanit dhe murit rreth vaskave dhe pllakave të dushit, gjithashtu mbushja e fugave 
të pllakave qeramike etj.

I bardhë 124150 12/Karton 300 ml 5411183116702

SILIKONI SANITAR EXPRESS

Silikonët sanitare

Rezistent ndaj veprimeve afatgjata të lagështisë, me ngurtësim të fortë dhe ngjitje të 
shkëlqyeshme për sipërfaqet poroze dhe jo poroze p.sh. tek tulla dhe porcelani, alumini, 
druri dhe xhami.

APLIKIMI:
Mbushës elastik, brenda hapësirave me lagështi të madhe p.sh. kuzhina, banjo, tualeti, 
lavanderi, ose brenda hapësirave ftohëse p.sh. fugat mes wc-së ose mes lavamanit dhe  
murit rreth vaskave dh pllakave të dushit, gjithashtu mbushjen e fugave të pllakave  
qeramike.

SILIKONI SANITAR

M
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I pangjyrë 122991

15/Karton

280 ml 5411183107526 

I bardhë 122990 280 ml 5411183107519

Gri 124547 300 ml 5411183119956

Bezhë 106481 300 ml 5411183035164

manhattan 110586 300 ml 5411183041622

Silikon me qëndrueshmëri të lartë ndaj lagështisë, këpurdhave dhe mykut – për mbushjen 
dhe fugimin e materialeve qeramike dhe sipërfaqet si: xhami, për tulla dhe disa metale. 
Pas ngurtësimit – elastik dhe rezistent ndaj faktorëve atmosferikë. Tubet ekonomik,  
që mundëson mbushjen e fugës standarde.

I pangjyrë 120034
12/Karton Blister 60 g

5411183038233

I bardhë 120033 5411183038240

SILIKONI SANITAR NË TUBET
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Akrilët

Mbushës akrilik me strukturë të trashë i cili imiton suvan minerale natyrale dhe me ngjitje 
të shkelqyeshme tek sipërfaqet poroze: suvaja, tulla, beton dhe materialet e tjera me 
strukturë  kokrrizore, druri, guri etj. Nuk përmban tretës, mbas ngurtësimit mund të lyhet. 
Nuk shkakton korrozion.

APLIKIMI:
Për mbushjen e krisjeve në suva, mur dhe beton, mbushja rreth korrnizave të drurit dhe  
tek metali, tek parmakët e dritareve, tavani, shkallët, mbushja e fugave me elasticitet 
maksimal deri në 15%.

I bardhë 123109 15/Karton 300 ml 5411183108516 

AKRIL PËR SUVAT TRADICIONALE

•	          

Mbushës akrilik me ngjitje të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe poroze. Përdoret në 
konstruksione si: tullë, beton, druri, guri, pllaka gipsi-kartoni. Nuk posedon tretës dhe pas 
ngurtësimit mund të lyhet. Për aplikim të brendshëm.

APLIKIMI:
Për mbushjen e zbrazëtive në beton, mur dhe suva, mbushja e pllakave gipsi-kartoni, 
mbushja rrëth korrnizave të drurit dhe nga metali, tek ristelat, parapetet, tavani, shkallët, 
mbushja e fugave elasticitet maksimal 15%.

I bardhë 122994

15/Karton

280 ml 5411183107557 

Gri 109712 300 ml 5411183038554

Bojë kafe 102265 300 ml 5411183411944 

AKRIL

Mbushës akrilik inovativ i cili mund të lyhet dhe punohet pas 10 minutave. Në sajë të  
ngjitjes së shkëlqyeshme tek sipërfaqet poroze: tullë, beton, druri, guri, pllakat gipsi-kartoni, 
është i pazëvendësueshëm gjatë punimeve të brendshme..

APLIKIMI:
Për maskimin e çarjeve dhe plasaritjeve në beton, mur dhe suva, mbushjen e pllakave  
gips-karton, mbushja rreth ristelave , parapeteve dhe paneleve dekorative në mure dhe 
tavanet, mbushjen e fugave me elasticitet maksimal.

I bardhë 122878 12/Karton 300 ml  5411183107106

AKRILIIK EXPRESS

Stuko akrilik i lehtë me shtresë të hollë, i cili thahet shpejtë, me konsistencën e shkumës  
dhe me ngjitje të shkëlqyeshme tek pllaka gipsi-kartoni, betoni, druri dhe në të tjera 
sipërfaqe poroze. Nuk tkurret dhe nuk plasaritet pas tharjes. Shtresa e zbutur e stukos  
nuk ka nevojë për përpunim dhe mund të lyhet mbas 15 minutave.

APLIKIMI:
Për riparimet e menjëhershme të sipërfaqeve – mbushje dhe plotësim të hapesirave  
dhe boshllëqeve e gërvishjeve nëpër tavane dhe mure në ndërtim. Për bulimin e vidave  
dhe lidhjeve të tjera mekanike, mbushje të pllakave gips-karton etj.

I bardhë 123774 6/Karton 0,9 l 5411183112018 

I bardhë 122873 1/Karton 2,5 l  5411183112025

STUKO AKRILIK I LEHTË
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Mbushjet për parket
Mbushës në bazë të dispersionit akrilik, nuk posedon as tretës as silikon Pas ngurtësimit  
nuk ka erë dhe i papërshkueshëm nga uji, nuk plasaritet. Mund të lyhet dhe llakohet.

APLIKIMI:
Për bushjen e çarjeve në dyshemetë e drurit dhe ato të laminuara. Për fugimin  
e risteleve pranë dyshemesë. Mbushjen e çarjeve tek panelet, muret ndarëse etj.

panje/hiri 111258

15/Karton 300 ml

5411183043596

mështëkeni 113089 5411183051133

ahu 111260 5411183043619

lisi 111261 5411183043626

vishnja/verri 111259 5411183043602

dru i kuq 113090 5411183051140

MBUSHËS PËR PARKET
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Mbushësit special

Silikon mbushës rezistent ndaj veprimit e temperaturave të larta (tek 285°C), ndaj 
karburanteve, vajrave, yndyrave, ujit dhe lëngjeve acar rezistues. Zëvendëson çdo  
mbushës si tapa, shajaku, fibra, letra, azbesti dhe goma.

APLIKIMI:
Mbushës elastik dhe hermetik brenda kazanëve, kaldajave CO, makinave dhe mjeteve të 
kuzhinës. Mbushës likuid, formohet direkt mes pjesëve metalike të motorëve, pompave, 
sistemeve klimatizuese dhe sistemeve të ngrohjes.

I zi 123008
15/Karton 300 ml

5411183107465

I kuq 117975 5411183085572 

I kuq 120035 12/Karton bliszter 60 g 3498781004275 

SILIKONI PËR TEMPERATURA TË LARTA

Mbushësi i cili thahet shpejtë dhe nuk posedon tretës. Me strukturën ideale të granulatit  
për mbushjen e çarjeve dhe fugave në rast të dëmit (guri, tulla). Për përdorim të  
brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu mund të aplikohet për shkallët e betonit. Në sajë  
të pistoletës e spërkatjes të duhur. Është shumë i thjeshtë në aplikim.

Gri 131986 12/Karton 300 ml 5411183147614

ÇIMENTO EXPRESS REPAIR

•	          

Mbushës me bazë natriumi, rezistent ndaj temperaturave shumë të larta (te 1500°C).  
Nuk përmban tretës të dëmshëm, as azbest. Nuk shkërmoqet as nuk plasaritet.

APLIKIMI:
Për montim, riparim dhe konservim i pajisjeve të furrës, izolim të oxhakëve, pllakave  
me induksion, vatrave, kazanave CO, punishteve etj.

I zi 122995 15/Karton 300 ml 5411183107564

MBUSHËS PËR FURRA

Silikoni i qëndrueshëm elastik me pastërti të lart dhe ngjitje të shkëlqyeshme tek xhami  
dhe tek materialete tjera jo poroze. Nuk ka nevojë për rrafshimin e menjëhershëm të 
sipërfaqes. Pas ngurtësimit i padëmshëm për peshqit dhe bimët në akuarium.

APLIKIMI:
Ngjitje dhe mbushje elastike të strukturave qelq – akuarium, terrariumet, vitrinat etj.

I pangjyrë 117985 15/Karton 300 ml 5411183085534

I zi 105751 15/Karton 310 ml 5411183008809

SILIKONI PËR AKUARIUMET

Mbushës silikoni i qëndrueshem ndaj veprimit Te temperaturave të larta (tek 285°C),  
ndaj karburanteve, vajrave, yndyrave, ujit dhe lëngjeve acar rezistues. Zëvendëson çdo 
mbushës si tapa, shajaku, fibra, letra, azbesti dhe goma. Tubeti ekonomik zëvendeson 
aplikimin e 2 mbushësve standart.

I kuq 120035 12/Karton Blister 60 g 3498781004275

SILIKONI PËR TEMPERATURA TË LARTA NË TUBET
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Fix ALL® Ngjitës-mbushës
Ngjitës-mbushës i jashtëzakonshëm elastik, me bazë të polimerave hibride SMX me ngjitje 
të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe e brendshme dhe e jashtme. Nuk plasaritet dhe nuk 
shqitet prej materialeve të lagështa. I përshtatshëm për përdorm në kuzhinë dhe banjo. 
Në sajë të fuqisë së madhe të proçesit të lidhjes dhe fleksibilitetit, mund të përdoret gjatë 
lidhjes së materialeve me zgjerim termik të ndryshëm. Rezistent ndaj faktorëve atmosferikë 
dhe rrezatimit UV. Kimikisht neutral. Nuk reagon në shtresën e pasqyrave, nuk zbardhet në 
materialet poroze, përshembull si guri. Pas ngurtësimit mund të lyhet – gjithashtu me bojra 
uji.

APLIKIMI:
Për ngjitjen dhe fugimi elastik i paneleve, pragjeve, parapeteve, ristelave dekorative, pllakave 
izoluese, tapës, xhamit dhe pasqyrave në sipërfaqen prej druri, bordeve e grimcave, suvas, 
tullave, betonit, metalit etj. Për ngjitjen dhe fugimin e pllakave prej guri natyral (mermer, 
granit etj.). Për lidhjen elastike brenda konstruksioneve vibrante.

I bardhë 111715

12/Karton 290 ml

5411183045163 

Bojë kafe 106038 5411183017016

I zi 106039 5411183017030

Gri 106037 5411183017023

FIX ALL FLEXI

Kristalisht i tejdukshëm, ngjitës-mbushës elastik në bazë të polimereve hibride SMX me 
ngjitje të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi, gjithashtu tek ato të lagështa Zgjedhje 
ideale për lidhjen e padukshme dhe mbushjen e sipërfaqeve të ndryshme. Rezistent ndaj 
faktorëve atmosferikë dhe rrezatimeve UV. Kimikisht neutral. Pas ngurtësimit mund të lyhet 
me bojra uji. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

APLIKIMI:
Për ngjitje  dhe mbushje të materialeve poroze dhe jo poroze, sidomos atje ku ka nevojë  
për një estetikë të lartë të punimeve. Montimi i mbajtëseve për xhamin, montimin dhe 
fugimin e pasqyrave dhe ato murale etj.

I pangjyrë 119613 12/Karton 290 ml 5411183090248

FIX ALL CRYSTAL

Jashtëzakonisht rezistent, ngjitës-mbushës elastik në bazë të polimerave hibride SMX me 
fiksim fillestar jashtëzakonisht të fortë, gjithashtu për sipërfaqet e lagështa. Perfekt për 
montimin e objekteve të mëdha dhe të rënda pa nevojën e bllokimit mekanik të tyre. Siguron 
lidhje rezistente jashtëzakonisht të forta – 320kg/10 cm2. Rezistent ndaj peshave të larta 
dinamike – ngjeshjeve dhe tendosjeve. Rezistent ndaj faktorëve atmosferikë dhe rrezatimeve 
UV. Kimikisht neutral. Nuk reagon në shtresën e pasqyrave, nuk zbardh materialet poroze 
p.sh. gurin. Pas ngurtësimit mund të lyhet – gjithashtu me bojra uji. Për përdorim të 
brendshem dhe të jashtem.

APLIKIMI:
Për ngjitjen dhe mbushjen e materialeve si pasqyra, xhami, qeramika, tulla, betoni, suva, 
pllaka GK, çeliku, zinku, alumini materiale artificiale, polisterol, poliuretani, druri, bordeve 
e grimcave, tapa, sidomos brenda konstruksioneve të lëvizshme, të ekspozuar ndaj punës 
në kushtet ekstreme. Ngjitja e elementeve të mëdha pa nevojë mbështetje dhe bllokim 
mekanik.

I bardhë 119615 12/Karton 290 ml 5411183090231

FIX ALL HIGH TACK

Ngjitës jashtëzakonisht i shpejt me bazë të polimereve hibride SMX me qëndrueshmeri të 
lartë të lidhjeve dhe me ngjitjen e shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi, gjithashtu tek 
ato të lagështa. Mundëson lidhjen e ngarkesës pas 20 minutave. Rezistent ndaj faktorëve 
atmosferike dhe rrezatimeve UV. Kimikisht neutral. Pas ngurtësimit mund të lyhet – 
gjithashtu me bojra uji . Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

APLIKIMI:
Ngjitja e metaleve, laminateve dhe materialeve artificiale, drurit të fortë, gurit natyral, 
qeramikës, xhami dhe pasqyrave. Tek sipërfaqet prej druri, bordeve e grimcave, suva, 
plasterit, tullave, metalit etj.

I bardhë 126857 12/Karton 290 ml 5411183124639 

FIX ALL TURBO
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Fix ALL® Ngjitës-mbushës
Shumë i fortë, hermetik, pa ngjyrë, ngjitës-mbushës në bazë të polimereve SMX me një 
kohë të shkurtër ngurtësimi. Ekonomik dhe efikas - mundëson një lidhje të fortë edhe  
gjatë përdorimit e shtresës së hollë të ngjitësit. Mund të lyhet - gjithashtu me bojra uji.  
Pa aromë, kimikisht neutral, nuk zbardh  sipërfaqet poroze, p.sh. gurin natyral.

APLIKIMI:
Për ngjitjet e brendshme dhe të jashtme të çdo lloj materiali plastik p.sh. gomat,  
lëkurat, tekstilet, brezenti, tapa, dhe materialet tipike ndërtimore, metalet, Sipërfaqe  
zmalti, xhami, druri, polisteroli dhe shumë materialeve artificiale.

I pangjyrë 116347 10/Karton 20 ml 5411183077492

FIX ALL ULTRA POwER

FIX ALL U TUBI

I bardhë 108107 10/Karton 80 ml 5411183029040

I bardhë 122392 10/Karton 80 ml 5411183104471

I pangjyrë 122393 10/Karton 80 ml 5411183104488

Ngjitës elastik me bazë të polimereve hibride në formë të pastër e të lëngshme me fuqi  
të lartë lidhëse dhe me ngjitje të shkëlqyeshme në çdo lloj sipërfaqe, gjithashtu edhe tek  
ato me lagështirë. Nuk përmban tretës. Nuk zbardh sipërfaqet poroze si: gurin natyral, 
mermerin, granitin.

APLIKIMI:
Për ngjitjet elastike të paneleve të murit dhe të dyshemesë, boazerisë, gurit natyral,  
qilimave dhe shtresave elastike tek sipërfaqet tipike të ndërtimit.

I bardhë 120137 4 kg 5411183093379

FIX ALL FLOOR & wALL

Fix All Flexi
Ngjitës-mbushës i jashtëzakonshëm elastik, me bazë të polimerave hibride SMX me ngjitje 
të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe e brendshme dhe e jashtme.

Fix All Turbo
Ngjitës jashtëzakonisht i shpejt me bazë të polimereve hibride SMX me qëndrueshmeri të 
lartë të lidhjeve dhe me ngjitjen e shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi, gjithashtu tek 
ato të lagështa.

Fix All Crystal
Kristalisht i tejdukshëm, ngjitës-mbushës elastik në bazë të polimereve hibride SMX me 
ngjitje të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi, gjithashtu tek ato të lagështa Zgjedhje 
ideale për lidhjen e padukshme dhe mbushjen e sipërfaqeve të ndryshme.
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Elastik, ngjitës-mbushës hibrid (MS POLYMER®) rezistent ndaj kushteve të vështira 
atmosferike, ndaj rrezatimit UV dhe ndaj kimikateve të shumta. Ngjit shkëlqyeshëm në çdo 
lloj siperfaqe ndërtimi p.sh. druri, tulla, betoni, guri natyral, metali etj. Mund të përdoret 
edhe tek sipërfaqet e lagështa.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e fletëve metalike të papunuara, të lyera dhe galvanizuara njëra me tjetrën, 
montimin e fletave metalike të çative dhe tjegullave qeramike tek sipërfaqet e ndryshme  
të ndërtimit, mbushjen e dilatimit dhe lidhjeve gjatë punimeve përfundimtare në çati.

Gri 124898 12/Karton 290 ml 5411183120495

NGJITËS I FLETAVE METALIKE COLOZINC

•	          

Mbushës për punimet në çati me ngjitje të shkëlqyeshme gjatë hidroizolimit bituminoz, 
për çdo lloj, tjegulla, betoni, tulla, druri, dhe shumë materiale artificiale. Madje, mund  
të përdoret tek sipërfaqet e lagështa.

APLIKIMI:
Për mbushjen dhe ngjitjen e ftohtë të çdo lloj tulle bituminoze, mbushjen e plasaritjeve  
dhe rrjedhjeve brenda shtresave të çatisë nga tjegullat qeramike dhe betoni.

I zi 106650 15/Karton 300 ml 5411183035355 

NGJITËSI BITUMINOZ PËR PUNIMET NË ÇATI

Ngjitës-mbushës poliuretan elastik, i dizenjuar për lidhjet e tjegullave. Ngjitet shkëlyeshme 
tek sipërfaqet tipike ndërtimore - druri dhe betoni, fibra-çimento, metali etj.

APLIKIMI:
Ngjitja e tjegullave sidomos në vendet ku nuk mund të përdoren bravat dhe kapëset 
standarde. Zvogëlimi i zhurmave dhe mbushja e lidhjeve mes tjegullave dhe gjatë  
punimeve ne çati.

Bojë kafe 106335 12/Karton 310 ml  5411183009455

COLOTUILLE

Mbushës për punimet ne çati, në bazë të shpërndarjës së materialeve artificiale, me ngjitje 
të shkëlqyeshme tek sipërfaqet e ndryshme që lidhen me punimet në çati: fletat metalike 
të galvanizuara dhe të laminuara, tjegullat qeramike dhe çimento, tulla, druri dhe shumë 
materiale të tjera artificiale, nuk zbardh sipërfaqet. Mund të përdoret gjithashtu tek 
sipërfaqet e lagështa p.sh. gjatë shiut të madh.

APLIKIMI:
Rezistent ndaj shiut, acarit dhe rrezatimit UV. Për mbushjen e hapesirave  të dritareve  
në çati, oxhakëve dhe punimeve në çati, duke përfshirë edhe ato të veshura me llak.  
Riparimi i rrjedhjeve në kulmet dhe brenda sistemeve e ulluqeve.

I pangjyrë 117979 15/Karton 300 ml 5411183085565

MBUSHËS TEKNIK PËR PUNIMET NË ÇATI

Prodhimet për çati
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Prodhimet për çati
Masa elastike dhe e papërshkueshme nga uji, e forcuar me fibrat sintetike me ngjitjen e 
shkëlqyeshme tek çdo lloj sipërfaqe dhe materiale për punimet në çati: bitumi, betoni, 
guri, fleta metalike të galvanizuar, xhami, PVC-ja. E qëndrueshme ndaj rrezatimit UV dhe 
ndryshimeve të motit të keq. Mund të përdoret në çdo kushte atmosferike, gjithashtu edhe 
gjatë shiut te madh ose gjatë acarit deri në 15°C.

APLIKIMI:
Riparimet e menjëhershme të shtresave te çatisë, ulluqeve, tarracave etj.

Gri 105910 6/Karton 750 ml 5411183006638 

Gri 104732 4/Karton 4 kg 5411183013643 

wASSER STOP

SShirit vetëngjitës izolues, i forcuar me fletë alumini me binder bituminoz me ngjitje të 
shkëlqyeshme tek çdo material ndërtimi. Rezistent ndaj lagështisë dhe dëmeve mekanike. 
Vetëvulkanizues, nuk ka nevojë për ngrohje.

APLIKIMI:
Për mbushjen dhe riparimet e sytheve, gërricjeve dhe rrjedhjeve tek oxhaqet, mastet dhe 
vizimet e çative, dritareve, ulluqeve, parapetave, kupolave dhe shtresave të ndryshme me 
kulm.

SOUDBAND ALU

Grafiti 101613 7,5 cm x 10 m 5411183032057

Grafiti 101614 10 cm x 10 m 5411183032040

Grafiti 108218 15 cm x 10 m 5411183030503

Grafiti 101154 22,5 cm x 10 m 5411183031258

Grafiti 108140 30 cm x 10 m 5411183030121

Alumini 106913 5 cm x 10 m 5411183035614

Alumini 101161 7,5 cm x 10 m 5411183031265

Alumini 101182 10 cm x 10 m 5411183042797

Alumini 101187 15 cm x 10 m 5411183042803

Alumini 101194 22,5 cm x 10 m 5411183042810

Alumini 101195 30 cm x 10 m 5411183042827

Terrakota 101618 7,5 cm x 10 m 5411183032033

Terrakota 108141 10 cm x 10 m 5411183030138

Terrakota 100011 15 cm x 10 m 5411183031173

Terrakota 108142 22,5 cm x 10 m 5411183030145

Terrakota 108086 30 cm x 10 m 5411183029774

Bojë kafe 121856 7,5 cm x 10 m 5411183101814

Bojë kafe 121855 10 cm x 10 m 5411183101807

Bojë kafe 121852 15 cm x 10 m 5411183101777

Bojë kafe 121853 22,5 cm x 10 m 5411183101784

Bojë kafe 121854 30 cm x 10 m  5411183101791

Shirit vetëngjitës izolues, i forcuar me fletë alumini me binder butileni me ngjitje te 
shkëlqyeshme tek çdo material ndërtimi. Rezistent ndaj rrezatimit UV dhe faktorëve 
atmosferike, funksionon si mbrojtje ideale kundër përhapjes së gazeve dhe avullimitt.

APLIKIMI:
Për mbushjet e damixhanave dhe oxhakëve, elementeve te çatisë, dritareve në çati, 
verandave, kupolave, lidhjeve tek konstruksionet me elemente parafabrikante, sistemeve 
klimatizuese, riparimeve e ulluqeve dhe tubave të kullimit, mbushjen e lidhjeve duke bërë  
të mundur izolimin kunder avullit ose kunder lagështisë.

BUTYBAND ALU

Alumini 111083 7,5 cm x 10 m 5411183042155

Alumini 111084 10 cm x 10 m 5411183042797

Alumini 111085 15 cm x 10 m 5411183042803

Alumini 111086 22,5 cm x 10 m 5411183042810

Alumini 111087 30 cm x 10 m 5411183042827

Grafiti 111088 7,5 cm x 10 m 5411183042834

Grafiti 111089 10 cm x 10 m 5411183042841

Grafiti 111090 15 cm x 10 m 5411183042858

Grafiti 111091 22,5 cm x 10 m 5411183042865

Grafiti 111092 30 cm x 10 m 5411183042872

•	          

Pa ngjyrë, impregnati silikoni për mbrojtjen  e materialeve poroze prej lagështisë. Krijon një 
shtresë të përhershme dhe të qëndrueshme ndaj veprimeve e temperaturave të larta, duke 
hedhur ujin. E le poret e hapura, duke mundësuar mureve marrjen e frymës. Parandalon 
zbardhjen dhe ndotjen e murit, zhdukjen e algave, likeneve dhe myqeve dhe dëmet e 
shkaktuara nga acari.

APLIKIMI:
Për mbrojtjen e mureve vertikale të ndërtesës kundër lagështisë, mureve mbajtëse, shtyllave, 
gardhet etj.

I pangjyrë 101076 6/Karton 1 l 5411183030985

I pangjyrë 100183  6/Karton 5 l 5411183194052 

SILICOAT



Ngjitësit për ndërtime
Ngjitës i papërshkueshëm nga uji me fuqi të lartë lidhjeje, për ngjitjen e veshjeve qeramike 
brenda hapësirave. Elastik dhe i qëndrueshëm ndaj gamës së gjerë të temperaturave – mund të 
përdoret tek ngrohja në dysheme.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e pllakave qeramike të murit dhe dyshemeve në sipërfaqet tipike ndërtimore: 
betoni, suva, pllaka gipsi-kartoni, bordi e grimcave, MDF-i. Për ngjitjen e zmaltit dhe 
terrakotës tek shtresat e vjetra – psh ”pllaka mbi pllakë.

SUPER ADEZIV PER GLASATURA DHE qERAMIKE 24A

129175 12/Karton 300 ml 5411183133594
107753 6/Karton 1 kg 5411183028760
107752  5 kg 5411183028753 
107751 15 kg 5411183028746

Ngjitës elastik shpërberës me kohë hapje të gjatë për ngjitjen e çdo lloj veshje të dyshemeve 
për sipërfaqet poroze: betoni, guri, druri dhe pllakat e prejardhura nga druri. Nuk përmban 
tretës, nuk ka erë të keqe.

APLIKIMI:
Ngjitja e veshjeve të dyshemeve të tipit: linoleum, polivinili, PVC-ja dhe qilimet me përbërje 
tekstili Kujdes! Të paktën njëri nga materialet të ngjitura duhet të jetë poroze.

NGJITËSI PËR VESHJET E SIPËRFAqEVE 26A

104455 6/Karton 1 kg 5411183013261 
107642  5 kg 5411183028395
107643 15 kg 5411183028401

Ngjitës shpërberës në formë të pastër  të dendur me fuqi të lartë lidhjeje, për ngjitjen e 
polisterolit të fortë dhe të butë tek sipërfaqet poroze. Nuk përmban tretës, i papërshkueshëm 
nga uji dhe i padjegshëm.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e paneleve te murit dhe tavani, ristelave  dhe materialeve sintetike të 
shkumëzuara, shkumave izoluese etj. për gur, beton, dru dhe pllaka me prejardhje nga  
druri, suva, pllakat gipsi-kartoni etj.

NGJITËSI PËR STIROPOR 28A

107536 6/Karton 1 kg 5411183028043 
107749 5kg 5411183028586 
105534 15 kg 5411183005440

Ngjitës elastik në formë të pastër të dendur, në bazë të shpërbërjes së materialeve artificiale. 
Karakterizohet nga fuqia e lartë e  lidhjes dhe ngjitjes ideale me sipërfaqet tipike të ndërtimit. 
Nuk përmban tretës, është i papërshkueshëm nga uji dhe i padjegshëm.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e pllakave dhe veshjeve të murit nga tapa druri, për muret ose dyshemet 
(gjithashtu tek ngrohja në dysheme). Për ngjitjen e tapës rulo si shtresë izoluese, për 
sipërfaqet poroze: guri, betoni, suva, druri (gjatë ngjitjes së pllakave të veshura me llak, të 
cilët pengojnë avullimin, ju rekomandojmë të bëni një provë).

NGJITËSI PËR TAPËN 22A

100014 6/Karton 1 kg 5411183002357
100015 5 kg 5411183083257 
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Ngjitësit për montazh
I papërshkueshëm nga uji, ngjitës, tretës për montazh me baze kaucuk sintetik me ngjitje 
të shkëlqyeshme tek sipërqafet ndërtimore përveç PE-së dhe PP-së. Nuk ka nevojë për 
rrafshimin e menjëhershëm të sipërfaqes. Nuk reagon në sipërfaqen e pasqyrave të  
kualitetit të lartë.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e pasqyrave, tullave të xhamit dhe moizaikut; montimin urgjent të pllakave 
dekorative, paneleve stiropori dhe materialeve të tjera izoluese.

NGJITËSI PËR PASqYRAT 47A

117981 15/Karton 300 ml 5411183085527

Ngjitësi i papërshkueshëm nga uji me tharje të shpejt me bazë kauçuku sintetik, i cili 
përmban tretës jo agresive. Karakterizohet për ngjitjen e shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe 
ndërtimore përveç teflonit, PE-së, PP-së, e parrezikshme mund të përdoret me polisterolin 
dhe materialet delikate dekorative. Mbush dhe nivelon pabarazitë e vogla të sipërfaqes.

APLIKIMI:
Për montimin e ristelave, profileve, paneleve dekorative nga polisteroli dhe poliuretani,  
tapës së drurit, materialeve artificiale, bordit e grimcave dhe leshit mineral për tullat,  
betonit, suvasë dhe metalit.

NGJITËSI PËR MONTAZH NEOFIX

122987 12/Karton 300 ml 5411183107489 

I papërshkueshëm nga uji, ngjitës për montazh me bazë të shpërbërjes akrilike me fuqi të 
ngjitjes fillestare të lartë (deri në 125kg/m2). Nuk përmban tretës, pa erë dhe i sigurt për 
materialet delikate dekorative. Mund të mbush pabarazitë e vogla të sipërfaqes.

APLIKIMI:
Për montimin e elementeve përfundimtare të rënda nga druri, polistiroli, poliuretani dhe  
nga materialet e tjera sintetike, guri natyral etj. tek shumica e sipërfaqeve ndërtimore,  
p.sh. tulla, betoni, suvaja, pllakat G-K, druri dhe pllakat prej druri.

NGJITËSI PËR MONTAZH / MONTAGE FIX

122988 15/Karton 300 ml 5411183107496 

Ngjitësi tretës për montazh me bazë të kauçukut sintetik me kohë të shkurtër tharje dhe me 
fuqi të lartë lidhje. Karakterizohet nga ngjitja e shkëlqyeshme në sipërfaqet tipike ndërtimore 
poroze dhe jo poroze përveç teflonit, PE-së dhe PP-së. Mbush dhe nivelon pabarazimet e 
vogla të sipërfaqes, mbas ngurtësimit është i papërshkueshëm nga uji.

APLIKIMI:
Për montimin i ristelave arkitrareve dhe ristelave pranë dyshemesë, profileve dhe paneleve 
decorative nga materialet artificiale të qëndrueshme ndaj veprimit të tretëseve, tapës së 
drurit dhe pllakave prej druri, betoni, suvasë, drurit dhe metalit. Për ngjitjen urgjente të 
pllakave dekorative, mbajtëseve etj.

NGJITËSI PËR MONTAZH 48A

103221 12/Karton 300 ml 5411183033474 

I papërshkueshëm nga uji, ngjitës për montazh në bazë të shpërbërjes akrilike me ngjitjen 
e shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimore poroze. Nuk përmban tretës – pa erë dhe  
i sigurt për materialet delikate dekorative. Nuk bie poshtë nga sipërfaqet vertikale.  
Mbush dhe nivelon pabarazitë e vogla të sipërfaqes. Fugat mund të lyhen.

APLIKIMI:
Për montimin e risteleve, rozetave, paneleve dekorative dhe izoluese nga polistiroli dhe 
poliuretani, tapes së drurit dhe materialeve të prejardhura nga druri për tulla, betonit dhe 
suvasë.

NGJITËS UJI PËR MONTAZH 50A

111716 15/Karton 300 ml 5411183045156 

16
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Ngjitës për montazh, i forcuar me fibra sintetike, me  bazë akriliku të shpërbërë, pa ngjyrë 
mbas tharjes, mbulon vendet e bashkimit të materialeve. Absolutisht neutral kimikisht, nuk 
përmban tretës – garanton nivelin më të ulët të emisionit të substancave të paqëndrueshme 
EC1 Plus. Garanton fuqi të lartë të lidhjës fillestare deri në 125 kg/m2. Për përdorim 
të brendshëm dhe jashtëm – të paktën njëra nga sipërfaqet duhet të jetë poroze dhe 
absorbuese. Mbush zbrazëtirat e sipërfaqes – mund të përdoret tek sipërfaqet jo të drejta.

APLIKIMI:
Për montimin e risteleve, paneleve etj. elementeve dekorative nga druri,  e shumë materiale 
të tjera artificiale, tulla, guri etj. brenda dhomave e shërbimeve, dhomave të gjumit, 
dhomave të fëmijëve.

I pangjyrë 125933 12/ Karton 310 g 5411183123397

T-REX PA NGJYRË

         

Ngjitës për montazh i forcuar me fibra në bazë të shpërbërjes akrilike me fuqi të lartë e 
lidhjes fillestare – deri në 350 kg/m2. Nuk përmban tretës, nuk ka erë te keqe. Për përdorim  
të brendshëm dhe të jashtëm – të paktën njëra nga sipërfaqet duhet të jetë poroze dhe 
absorbuese. Mbush zbrazëtirat e sipërfaqes – mund të përdoret tek sipërfaqet jo të drejta.

APLIKIMI:
Për montimin e ristelave , paneleve, pllakave me dimensione të mëdha, rozetave, mbajtëseve 
etj. për muret dhe tavanet (në pozicionin e varur) sidomos tek vendet ku mbajtja ose bllokimi 
i objektit të ngjitur është e vështirë.

I bardhë 125931 12/Karton 380 g 5411183123373 

T-REX SUPER TË FORTË

Ngjitës kauçuku për montazh, i forcuar me fibrën sintetike, me fuqi të lartë të lidhjes fillestare 
– deri në 125 kg/m2 dhe me fuqi maksimale të arritshme menjëherë. Për përdorim të 
brendshëm dhe të jashtëm – i përshatshëm për ngjitjen e çdo sipërfaqe poroze dhe të butë. 
Mbush zbrazëtirat e sipërfaqes, mund të aplikohet dhe i vetëm në siperfaqe.

APLIKIMI:
Montimi i shpejtë dhe i përhershëm i  materialeve dekorative, risteleve, ekraneve, paneleve, 
rozetave, mbajtëseve etj. në muret, dyshemetë, tavanet e rrezuar etj.

Bezhë 125932 12/Karton 380 g 5411183123380

T-REX I MENJËHERSHËM

Ngjitësit për montazh të  
forcuara me fibër
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Ngjtësit kontaktues

Ngjitësi kontaktues universal, me bazë gome dhe rrëshirës sintetike, me fuqi të lartë lidhëse 
dhe me kohë të gjatë tharje. Jo agresiv, i sigurt për stiroporin dhe materialet delikate izoluese 
dhe dekorative. I qëndrueshëm ndaj ujit.

APLIKIMI:
Ngjitja e paneleve dhe pllakave nga polistireni dhe nga materialet tjera artificiale për 
sipërfaqet ndërtimore. Ngjitja e metaleve dhe materialeve prej druri; ngjitja e gomës, 
sfungjerit, lëkurës, lëkurës artificiale, tapës etj.

NGJITËSI KONTAKTUES PËR STIROPOR 45A

104122 6/Karton 750 ml 5411183002401

Ngjitësi universal me bazë kaucuku dhe rrëshirës sintetike, i cili nuk përmban toulenin.  
Në sajë të formës së xhelit, nuk bie poshtë nga sipërfaqet vertikale.

NGJITËSI TIKSOTROPIK 170 TX

Ngjitës universal me bazë kauçuku dhe rrëshirës sintetike, i cili nuk përmban toluenin.  
I shkëlqyeshëm për ngjitjen e materialeve elastike të ndryshme, si për shembull goma, 
lëkura, tapa, plastiku, shajaku etj. për çdo lloj sipërfaqe.

NGJITËSI KONTAKTUES 140 Lq

125777 6/Karton 750 ml 5411183122543
125776 4/Karton 5 l 5411183122567 

Ngjitës  tretës me bazë kloruri polivinil, me fuqi të lartë lidhjeje dhe me kohë të shkurtër  
të lidhjes së elementeve të rrjeteve kanalizuese dhe ventiluese.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e gypave, konektorëve, ulluqeve dhe kollonave  nga PVC-ja e fortë brenda 
instalimeve që punojnë pa presion.

NGJITËSI PËR PVC 42A

100030 10/Karton 50 ml 5411183000667
120782 12/Karton 250 ml 5411183096332

104808 10/Karton 50 ml 5411183003354 
111569 10/Karton 125 ml 5411183044715
125778 6/Karton 750 ml 5411183122574
125779 4/Karton 5 l 5411183122581
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Ngjitësit për dru
Ngjitësi në bazë të shpërbërjes së acidit polivinili (PVA) me nivelin e lartë të lidhjes,  
kohë të shkurtër tharje dhe klasën e papërshkueshmerisë nga uji D2. Thahet deri në 
momentin gjysmë transparencës.

APLIKIMI: 
Ngjitja e drurit të butë, kompensantës, bordeve e grimcave, rimesos, pllakave MDF dhe 
kartonit të trashë. Të mos përdoret në drurin egozotik dhe në drurin e lisit.

NGJITËSI PËR DRU ME THARJE TË SHPEJT 64A

124664 12/Karton 250 ml 5411183118836
124663 6/Karton 750 ml 5411183118843
100052 5 l 5411183001251

Ngjitës i lëngshëm poliuretani me nivelin e lartë të papërshkueshmerisë nga uji D4 dhe me 
fuqi shumë të lartë të lidhjes. Ngjit shumicën e materialeve ndërtimore me çdo lloj druri, 
gjithashtu edhe me atë të lagët. Gjatë ngurtësimit shkumëzohet, duke mbushur zbrazëtirat 
dhe pabarazimet e sipërfaqes. Papërshkueshmeria ideale (D4) e mundëson përdorimin  
e ngjitësit gjat çdo punime në zdrukthëtari dhe punime marangoze.

JASHTËZAKONISHT I PAPËRSHKUESHËM NGA UJI, NGJITËSI PËR DRU 66A

124661 12/Karton 250 ml 5411183118874
124662 6/Karton 750 ml 5411183118881
100057 5 l 5411183001275 

Ngjitësi i cili thahet shpejt, në bazë të rrëshirëve sintetike dhe tretësit alkoolik me fuqi të  
lartë të lidhjës dhe me ngjitjen shumë të mirë tek sipërfaqet poroze.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e mozaikut dhe parketit nga druri i butë dhe dyshemeve prej lisi dhe ato  
egzotike – së bashku me ato të papërpunuara dhe të veshura me llak – me dimenzionet  
e vogla të parafabrikateve për sipërfaqet poroze: betoni, druri dhe pllakat OSB.

NGJITËSI ALKOOLI PËR PARKET 69A

100066 5 kg 5411183169050
100067 13 kg 5411183869134 

Ngjitësi në bazë të shpërbërjes së acidit polivinili (PVA) me nivelin e rritur të  
papërshkueshmerisë nga uji D3. Thahet deri në momentin e transparencës.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e çdo lloj druri, duke përfshirë lisin dhe llojet egzotike, kompensatës, bordeve  
e grimcave, rimesos, pllakave MDF. I përshtatëshëm për lidhjet strukturale.

I PAPËRSHKUESHËM NGA UJI, NGJITËSI PËR DRU 65A

124666 12/Karton 250 ml 5411183118850
124665 6/Karton 750 g 5411183118867
100060 5 l 5411183001305
100065 32 kg 5411183004085

Ngjitësi shpërndarës i cili thahet shpejt, në formë të pastës, me fuqinë e madhe të lidhjës 
dhe e shkëlqyeshem për materialet poroze. Nuk përmban tretësit, nuk emiton erën e keqe.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e mozaikut dhe parketit nga druri i butë për sipërfaqet poroze: betoni, druri, 
pllakat OSB etj.

NGJITËSI SHPËRNDARËS PËR PARKET 68A

100063 6/Karton 1 kg 5411183002425
113332 5 kg 5411183051508
113333 15 kg 5411183051515 



20

Ngjitësit speciale

Pllaka ankoruese poliesteri dyjore, pa stiren, e projektuar për montimin e kunjave dhe 
shufrave nën peshat e rënda mekanike gjithashtu tek materialet të plota dhe ato të shpuara. 
Eliminon krijimin e tensionit montues dhe forcon sipërfaqen. Mund të përdoret në gamën 
e gjerë të temperaturave (prej -5°C deri në +35°C). E siguron rezistencën ndaj ujit dhe 
montimin hermetik me qëndrueshmëri kimike të lart. Aplikimi bëhët me përdorimin e 
shtrydhjes së forcuar për spiralet standarde.

APLIKIMI:
Për montimin e parmakëve, shtyllave të gardhit, direkëve, rafteve dhe mbajtëseve tek çdo 
lloj sipërfaqe, montimi i kunjave dhe shufrave buzë pllakës betonit dhe jo larg nga njëra 
tjetra (mungesa e tensioneve të krijuara nga instalimi i zgjeruar) Për riparimin e mungesave 
brenda sipërfaqeve të forta dhe ato poroze (stuko riparues).

PLLAKA ANKORUESE KIMIKE

124953 280 ml 5411183120778

Kompleti special i grykave të gjata perziërse për spirancat kimike.

MIKSERI

117375 5 Cp 5411183083042 

Ngjitës poliuretani profesional në aerosol me ngjitjen e shkëlqyeshme për polistirenin, 
stirodurin, poliuretanin, leshin mineral, betonin, tullën, drurin dhe për pllakat nga druri 
(OSB) etj. Gjatë ngrutësimit, ngjitësi shpërndahet, duke plotësuar pabarazitë në dysheme 
dhe vrimët mes elementeve të ngjitura.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e materialeve izoluese për muret dhe tavanet gjatë ngrohjes së ndërtesave  
duke përdur metodën pak të lagët (ETICS). Mundëson ngjitjen e 6-8 m2 të stiroporit.

NGJITËSI SOUDATHERM PËR STIROPOR

120405 gun 750 ml  5411183094420

Unaza e shpuar 13 x 85 për përdorimin me pllakat ankoruese kimike tek sipërfaqet 
ndërtimore poroze (p.sh. tullave, zgavrave, tullave boshe të porizuara). E përshtatshme për 
montimin e shufrave të filetuara me diametrin prej 8 mm dhe 10 mm. Perforimi rregulon 
shpërbërjen e rrëshirës brenda hyrjës dhe i siguron qëndrueshmërinë e lartë të montimit.

UNAZA LIDHËSE

117431 5 Cp 5411183083486 

Ngjitësi ndërtimor poliuretani shumë efikas dhe me tharje të shpejt, për punimet instaluese 
dhe ndërtimore, për ngjiten dhe mbushjen gjatë punimeve rinovuese-përfundimtare. I 
gatshëm për përdormin pas përzierjës e përmbajtjes së kanaqesë. Nëse është e nevojshme 
fuga mund të suvohet dhe lyhet me shumë llojë bojash.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e blloqeve të vogla nga betoni qelizor dhe qeramikës, tullës, gurit, pllakave 
gipsi-kartoni dhe fibra-çimento në teknologji e ndërtimit të thatë, pllakave OSB, pllakave 
dekorative prej druri, fletave metalike, veshjeve guri, nga materialet artificiale tek çdo 
sipërfaqe tipike ndërtimi. Montimi i parapeteve, shkallëve, listelave, kutive, elementeve 
dekorative, pllakave dhe paneleve izoluese – për shembull gjatë izolimit dhe ngrohjes së 
konteinerëve dhe garazhave.

NGJITËSI NDËRTIMOR SOUDABOND EASY

121419 manual 750 ml 5411183092150 
123126 gun 750 ml 5411183108608
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Ngjitësit për perdorim të gjerë
Ngjitësi dy komponent me tharje të shpejtë dhe me fuqinë e lartë të lidhjës. Siguron lidhjen 
e përhershme mbas 20 minuta (ngurtësimi i plotë – 2 orë). Mbas ngurtësimit mund të 
lustrohet, birohetdhe lëmohet. Rezistent ndaj ujit, dhe kimikanteve të shumta dhe gamës 
së gjerë të temeraturave.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e metaleve,drurit, gurit natyral, betonit, qeramikës, xhamit, shumicës prej 
materialeve artificiale, bordeve e grimcave, lekurës, tekstileve dhe gomës.

EPOXY RAPID

Ngjitësi dy komponent me kohën e hapur të gjatë dhe me fuqinë jashtëzakonisht të lart 
të lidhjës. Siguron lidhjen e përhershme mbas 1 orë (ngurtësimi i plotë – 16 orë). Mbas 
ngurtësimit mund të llustrohet, birohet dhe lëmohet. Rezistent ndaj ujit, kimikanteve të 
shumëta dhe temperaturave të ndryshme..

APLIKIMI:
Për ngjitjen dhe riparimin (mbushjen e zbazëtirave) të metaleve, drurit, gurit natyral,  
betonit, qeramikës, xhamit, shumicës e materialeve artificiale, bordeve e grimcave,  
lekurës, tekstileve dhe gomës.

EPOXY EXTRA STRONG

Masa ngjitëse epokside, me ngurtësim të shpejt (5 minuta). Mënyra e paketimit inovativ, 
gjithmonë e siguron përzgjedhjen ideale e proporcioneve të përbërsit. Mbas ngurtësimit  
të plotë (60 minuta) mund të lustrohet, birohet, vajoset dhe lëmohet. E qëndrueshme  
ndaj ujit, dhe kimikanteve të shumëta dhe gamës e gjerë të temeraturave prej -40°C deri 
në +120°C.

APLIKIMI:
Për ngjitjen dhe mbushjen brenda metaleve(alumini, çeliku i pandryshkshëm, bakri), druri, 
guri, betoni; saldimi i ftohtë të gypave; mbushja e plasaritjëve dhe rrjedhimeve brenda 
frigorifereve dhe kontenerave - gjatë punimeve hidraulike dhe tek punishtet.

EPOXY PLASTIC STEEL 83A

124683 12/Karton 20 g 5411183078345 

124851 12/Karton 57 g 5411183078376

Ngjitësi me përbërje dykomponente, me ngurtësimin e shpejt, në bazë të rrëshirës  
epokside. Shiringa komode e mundëson njëkohësisht dozimin e të dy përbërsëve.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e porcelanit, qeramikës, xhamit, fildishit, gurëve të çmuara, metalit dhe 
materialet artificialet të ndryshme.

EPOFIX 82A

127295 12/Karton 24 ml  5411183078383

124850 12/Karton 30 g 5411183078338 

Ngjitësi epoksidi me përbërje dykomponente me ngjitjen e shkëlqyeshme tek sipërqafet 
metalike. Siguron lidhjen e përhershme mbas 1 orë (ngurtësimi i plotë – 3 orë). Mbas 
ngurtësimit mund të lustrohet, birohet dhe lëmohet. Rezistent ndaj ujit, kimikateve të 
shumëta dhe gamës e gjerë të temeraturave.

APLIKIMI:
Për riparimin e zbarëtirave dhe lidhjen e përhershme të metaleve – hekurin, çelikun, 
aluminin dhe bakrin, gjatë punimeve hidraulike dhe autmotive.

EPOXY LIqUID STEEL

124932 12/Karton 30 g 5411183078369 

Ngjitësi cijanogjen-akrilik, jashtëzakonisht i shpejt i cili lidh materialet dekorative dhe 
përfundimtare brenda disa sekondave. Paketimi hermetik dhe ekonomik e mundëson 
ruajtjen e parametrave më të larta të ngjitësit gjatë shumë muajve duke filluar nga  
përdorimi i parë.

APLIKIMI:
Për ngjitjen e porcelanit, qeramikës, xhamit, fildishit, gurëve të çmuara, metaleve, gomës 
dhe materialet artificiale të ndryshme.

NGJITËSI I SHPEJT CYANOFIX 84A / CYANOGEL

118049 12/Karton Cyanofix   20 g 5411183085800
119519 12/Karton Cyanogel   3 g 5411183089907



Shkumat poliuretani

Shkuma për montimin me kompresion të ulët, shumësezonale me aplikator të branduar 
“GENIUS GUN”. Aplikatori mundëson përdorimin e shumëhershëm të produktit gjatë një 
kohe të gjatë (shkuma e mbetur në kanaqe nuk hidhet jashtë). Mbajtësi komfort e siguron 
dozimin e saktë dhe ekonomik (mungesa e tepricës që kërkon prerje) – kështu si tek pistoleta 
profesionale. Formula universale shumësezonale mund të përdoret brenda temperaturave 
prej -10°C deri në +30°C.

APLIKIMI:
Për mbushjet tipike dhe izolimet ndërtimore – muret ndarëse, ballet e poshtme të  
arkitraut, vaskat dhe pllakave të dushit, kanalinave të vogla, roletat dhe parapetet etj.; 
montimi i kanaqeve dhe rozetave elektrike; izolimin e elementeve të instalimeve të  
ngrohjës dhe ato të kanalizimeve të ujit.

SHKUMA E MONTAZHIT COMFORT

123911 Genius Gun 750 ml 5411183108592

Shkuma për montimin me kompresion të ulët me efikasitet të lartë, me kohën e shkurtër të 
ngurtësimit dhe me ngjitjen e shkëlqyeshme tek druri, PVC-ja, alumini, suvaja, tulla, betoni, 
guri, sipërfaqet prej zmalti etj. I përdorshëm për stinën e verës dhe ato të dimrit (deri në 
-10°C).

APLIKIMI:
Për mbushjen e pjesëve të ndërtimit, izolimin e mureve ndarëse, vaskave dhe pllakave  
të dushit, izolimin e elementeve të instalacioneve sanitare dhe elektrike, montimin  
e rozetave, kanaqeve, kutive kontrolli, parapeteve etj.

SHKUMA E MONTAZHIT

122998 manual 300 ml 5411183107595
122997 manual 500 ml 5411183107588
122996 manual 750 ml 5411183107571

Shkuma montuese-mbushëse me qëndrueshmëri të lartë ndaj ndotjes organike, me 
efikasitet të lartë dhe me ngjitje të shkëlqyeshme tek betoni, guri, tulla, metali dhe tek 
shumica e materialeve artificiale, gjithashtu tek PVC-ja e fortë. Aplikatori i branduar  
”GENIUS GUN”, mundëson përdorimin e shumëhershëm të produktit gjatë një kohe më  
të gjatë, kurse mbajtësi komfort e siguron dozën e saktë dhe ekonomike.

APLIKIMI:
Për mbushjet e puseve, pusetave, dhomëzave dhe kanaleve të  telekomunikacionit. Qarqeve 
të kanalizimit, mbushjen dhe ngjitjen e parafabrikateve prej betoni dhe materialeve 
artificiale, izolimin e elementeve të instalimeve c.o., ato të kanalizimit të ujit dhe kanalinave 
të vogla etj.

SHKUMA PËR qARqET

127287 manual 750 ml 5411183126176

Shkuma montuese-mbushëse me ngurtësim të shpejtë, me densitet të madh dhe me 
ngjitjen e shkëlqyeshme tek materialet prej drurit, PVC-së, stiroporit dhe shumë materiale 
tjëra artificiale, metali, tulla, betoni, guri etj. Ngurtësohet në rezultat të reaksionit kimik mes 
dy përbërsve, pra mund të përdoret brenda profileve të mbyllura dhe vendeve pa lagështi.

APLIKIMI:
Për montimin e pjesave të brendshme pa shfrytëzim të lidhëseve mekanike (kunjet dhe 
spirancat), ngjitjen dhe izolimin e paneleve të murit, fletëve metalike dhe shtresave tjëra 
të kulmit, materialeve ndërtimore të parafabrikuara, montimin e parapetëve, pragjeve, 
shkallëve, mbushjen e kanalinave të vogla etj.

SHKUMA ME PËRBËRJE DYJORE

105234 manual 400 ml 5411183003804 

Shkuma për montimin me kompresion të ulët, shumësezonal me aplikator të patentuar 
GENIUS GUN. Aplikatori i mundëson përdorimin e shumëhershëm të produktit gjatë kohës 
më të gjatë (shkuma e mbetur në kanaqe nuk hidhet jashtë). Mbajtësi komfort e siguron 
dozimin e saktë dhe ekonomik (mungesa e tepricës që kërkon prerje) – kështu si tek  
pistoleta profesionale. Në dispozicion në versionin verorë ose në formulën speciale për 
temperaturat e ulëta (deri në -10°C).

APLIKIMI:
Për mbushjen gjatë montimit të pjesëve të dritareve dhe dyerve nga PVC-ja, druri, dhe 
alumini, mbushja dhe izolimi e parapeteve, roletave, shkallëve, kanalinave të vogla, 
elementeve e instalacionit c.o. dhe ato të ujit dhe kanalizimit, mbushjet tek sistemet  
ftohëse etj.

SHKUMA E MONTAZHIT

109710 Genius Gun 300ml 5411183038530
103249 Genius Gun 500ml 5411183033573
103250 Genius Gun 750 ml 5411183033580
108895 Genius Gun (-10°C) 750 ml 5411183037359
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Shkuma montuese-mbushëse për aplikimin me pistolë me efikastiten të madh, me kohë të 
shkurtër të ngurtësimit dhe ngjitjen e shkëlqyeshme tek shumica e materialeve të ndërtimit.
Siguron izolim të mirë akustik dhe termik. I përdorshëm edhe në temperaturat e ulëta  
(deri në -10°C).

APLIKIMI:
Mbushja gjatë montimit të pjesëve të dritareve dhe dyerve nga PVC-ja, druri, dhe alumini, 
mbushja dhe izolimi i parapeteve, roletave, shkallëve, nënkanalinave të ngushta, elementeve 
të instalimeve c.o., ato të kanalizimit të ujit dhe tek mbushjet e sistemeve ftohëse etj.

SHKUMA PËR APLIKIM ME PISTOLË

122999 gun 750 ml 5411183107601
123013 gun (-10°C) 5411183107403 
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Aerosolet teknike
Vasiline Spray - Vazelina teknike pa ngjyrë – nuk përmban as acidet as silikon.
Silicon Spray - Produkti pa ngjyrë në bazë të vajrave silikonike.
PTFE Spray - Graso teflonik, i qëndrueshëm ndaj temperaturave prej -50°C deri +250°C.
White Grease - Graso i bardhë në bazë të litiumit dhe PTFE-së.
Multi Spray - Produkti pa ngjyrë në bazë të vajrave minerale.

AREOSOLET LYRËSUESE-MBROJTËSE

122611 Vasiline Spray 400 ml 5411183089242
123762 Silicone Spray 400 ml 5411183111936
119705 PTFE Spray 400 ml 5411183090651
119706 White Grease 400 ml 5411183090668
123761 Multi Spray 400 ml 5411183111929

Zinc Spray (Mat) - Produkti kundër korrozionit me përmbajtje të lartë të zinkut dhe aluminumit. I ndritshëm.
Alu-Zinc Spray (Shiny) -  Produkti kundër korrozionit me përmbajtje të lartë të zinkut dhe aluminumit.  

I ndritshëm.
Contact Spray - Produkti pastrues-mbrojtës për lidhjet elektronike.
Degrip All - Produkti efektiv penetrues-zhblokues.
Cutting Oil - SProdukti lyes-ftohës, zvogëlon fërkim gjatë trajtimit mekanik.

AREOSOLET PËR SERVISIM

119713 Zinc Spray (Mat) 400 ml 5411183090736
119714 Alu-Zinc Spray (Shkëlqim) 400 ml 5411183090743
119715 Contact Spray 400 ml 5411183090750
123675 Degrip All 400 ml 5411183111172
130719 Cutting Oil 400 ml 5411183135598

Cleaner & Degreaser - Produkti për heqjen e yndyrit para aplikimit e ngjitëseve dhe mbushësit.
Sealant Remover - Produkti për zbutjen dhe heqjen e fugave hibride dhe prej silikonit.
Adhesive Remover - Përzierje e tretëseve për heqjen e ngjitëseve të freskëta.
Multi Cleaner - Shkuma pastruese-llustruese. Nuk bie poshtë dhe nuk lë njollat e ujit.
Brake Cleaner - Produkti pastrues për rreshtim frenave.

PASTRUES  AEROSOL

119708 Cleaner & Degreaser 400 ml 5411183090682
119709 Sealant Remover 400 ml 5411183090699
119710 Adhesive Remover 400 ml 5411183090705
119711 Multi Cleaner 400 ml 5411183090712
130717 Brake Cleaner 400 ml 5411183135581
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Produktet hidroizoluese

Membrana mekanikisht e qëndrueshme dhe elastike TPE (qoshe brendshme) për sigurimin 
e papërshkueshëm nga uji për lidhjet e murave dhe dyshemeve brenda hapësirave  
me lagështi – kuzhinat, banjot dhe lavanderat dhe jashtë ndërtesave p.sh. gjatë lidhjes  
së mureve, pllakave për tarracat dhe ballkonet.

E qëndrueshme mekanikisht dhe elastike, membrana poliuretani për mbushjen e tranzicioneve 
dhe kanaleve nën gypave të ujësjellës, brenda mureve dhe dysheme tek hapësirave me lagështi. 
Siguron vazhdimin e hidroizolimit në rast të rënies së ndërtesave.

SOUDAPRIM DP Baza thellëpenetruese

SOUDATAPE ST Shiriti ngjitës

SOUDATAPE OC qoshe e jashtme

SOUDAGUM LM Fleta metalike

SOUDATAPE IC qoshe e brendshme

SOUDATAPE PD Fllanxha për gypa dhe tranziocionet mural

126575 6 1 l 5411183124073
126574 4 5 l 5411183124080

126579 10 10 mb 5411183124127

126577 10 2 x 105 x 105 mm 5411183124141

126582 6 1,3 kg 5411183124097
126581 4 4 kg 5411183124103
126580 1 13 kg 5411183124110

126578 10 2 x 120 x 120 mm 5411183124134

126576 10
2 x PD 100

+ 1 x PD 150
5411183124158

Membrana mekanikisht e qëndrueshme dhe elastike TPE për sigurimin e papërshkueshëm  
nga uji për lidhjet e mureve dhe dyshemeve brenda hapësirave me lagështi – kuzhinat, 
banjot dhe lavanderat dhe jashtë ndërtesave p.sh. gjatë lidhjës së mureve, pllakave për 
tarracat dhe ballkonet.

Membrana mekanikisht e qëndrueshme dhe elastke TPE (qoshe e jashtme) për sigurimin e 
papërshkueshëm nga uji për lidhjet e mureve dhe dyshemeve brenda hapësirave me lagështi 
- kuzhinat, banjot dhe lavanderat dhe jashtë ndërtesave p.sh. gjatë lidhjës së mureve, pllakave 
për tarracat dhe ballkonet.

Fleta metalike, elastike në formë likuide, është dizajnuar për hidroizolimin pa tegel e sipërfaqeve 
prej betoni, gazobetoni, stukot minerale, tullat dhe pllakat gipsi-kartoni dhe OSB. Pas aplikimit 
në sipërfaqe, krijon një shtresë të ngjeshur për ujin. Lidhet shumë mirë me ngjitësit dhe llaçet 
e glazurës dhe terrakotes.

APLIKIMI : 
Për izolimin kundër lagështisë së mureve dhe dyshemeve në kuzhinë, banjo dhe në hapësirat 
tjëra nën pllakave qeramike, dyshemeve druri dhe të laminuara dhe nën qillimeve.

Baza akrilike thellëpenetruese me tharjen e shpejtë, për ngopjen dhe forcimin e sipërfaqeve 
poroze: dyshemeja, parketet, suvotë dhe pllakat gipsi-kartoni. Plotësisht absorbohet brenda 
sipërfaqes duke dhene qëndrueshmerinë të madhe. Zvogëlon absorbimin e sipërfaqes dhe 
kufizon shfrytëzimin e shtresave dhe materialeve hidroizoluese.. 

APLIKIMI: 
Për rrafshimin dhe mbylljen e mureve dhe dyshemes para aplikimit e fletës metalike në 
form likuidi (rekomandojmë përdorimin e Soudagum LM), ngjitja e glazurës dhe terrakotës, 

njgyrosja dhe njgitja e letrës muri.
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Produkti me aerosol për heqjën e shkumës së poliuretanit e cila nuk është e ngurtësuar 
nga sipërfaqet jo poroze dhe për pastrimin e pistoletave aplikimi – gjithashtu ato me 
daljen standarde dhe me lidhësin e tipit CLICK. Mund të përdoret për heqjen e yndyrit 
nga sipërfaqet metalike para aplimit të poliuretaneve dhe silikoneve. Përmban përzierjen 
e tretëseve, mund të reagojë me disa sipërfaqe, në rast të dyshimit rekomandohet testimi.

DETERGJENTI PËR PASTRIMIN E SHKUMËS

Xhel i gatshëm për përdorimin, në bazë të tretëseve me erën e këndshme të limonit,  
i dizajnuar për heqjën e silikoneve të ngurtësuar, polimereve MS, masave akrilike dhe  
butilike nga xhami, laminateve, sipërfaqeve të lyera dhe metalit të veshur.

SILICONE REMOVER

Të qëndrueshme mekanisht, leckët të thithur me një përzierje tretësesh, me masat aktive  
dhe mbrojtëse e lëkurës, e dizajnuar për heqjen e ndotjeve të freskëta nga silikonet, 
poliuretanet, polimeret MS, ngjitësit, bojat, vajrat dhe yndyret, mjeteve dhe sipërfaqet 
permanente të tjëra.

SwIPEX

104770 manual 150 ml 5411183002937
123001 gun 500 ml 5411183107625
102080 click 500 ml 5411183036451

116544 boca 100 ml 5411183078109

113551 100 Cp 5411183057548
120874 20 Cp 5411183096486

Produkti në formën e pastës për heqjen e shkumës poliuretanit të ngurtësuar, nga  
sipërfaqet jo poroze p.sh. dritaret, parapetet, materialet ndërtimore nga alumini dhe 
disa llojë PVC-së. Përmban përzierje të veçantë tretësish dhe plastifikatorësh. Nuk është  
i dëmshëm për ambientin natyror

PU REMOVER

110757 boca 100 ml 5411183041899 

Kompakt dhe i favorshëm për ambientin, absorbues lagështie me fishek të  
zëvendesueshëm. Parandalon erën e keqe, njollat dhe mykun etj.

ABSORBUESI LAGËSHTIE

106136 asorbues 450 g 5411183007277
125691 asorbues 1000 g 5411183122987
125690 rimbush 450 g 5411183007277
125937 rimbush 1000 g 5411183007390

Materialet ndihmëse
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Shtrydhëse skeletike me dorë për masat mbushëse dhe ngjitëse brenda kartushave.

SHTRYDHËSE PËR MBUSHËSIT DIY

111072 1 Cp 5411183042896

Pistoleta metalike me kualitet të lartë, për shkumë poliuretani në aerosol, i pajisur me dalje 
standarde. Foleja me mundësi ndërrimit dhe rregullimit e majucit, zgjat kohën e punës së 
pistoletës pa ndërprerje.

PROFI GUN PISTOLETA PËR SHKUMË

103266 1 Cp 5411183037304

Pistoleta kompakte nga materiali artificial për shkumë poliuretani në aerosol, e pajisur me 
daljen standarde.

COMPACT GUN PISTOLETA PËR SHKUMË

109953 1 Cp 5411183039643

Pistoleta universale për shkumë me korpusin metalik-telflonik dhe me folenë e 
qëndrueshme, e pajisur me daljen standarde.

PISTOLETA PËR SHKUMË TELFON GUN

121408 1 Cp 5411183085282

Shtrydhëse skeletike me dorë për masat mbushëse dhe ngjitëse brenda kartushave. 
300/310 ml. Versioni i forcuar (PRO) i pajisur me kushinetë rrotulluese dhe mekanizëm i cili 
parandalon kthmin mbrapa të pistonit.

SHTRYDHËSE PËR MBUSHËSIT PRO

106617 1 Cp 5411183009462

Pistoleta metalike me kualitet të lartë në aerosol, e pajisur me patentin e firmës Soudal. 
Foleja me mundësi ndërrimit dhe rregullimit e majucit, zgjas kohën e punës së pistoletës 
pa ndërprerje.

PROFI CLICK PISTOLETA PËR SHKUMË

106016 1 Cp 5411183037731

Pistoleta kompakte nga materiali artificial për shkumë poliuretani në aerosol, e pajisur me 
patentin e firmës Soudal.

COMPACT CLICK PISTOLETA PËR SHKUMË

110226 1 Cp 5411183040120

Pistoleta universale për shkumë me korpusin metalik-telflonik dhe me folejën e 
qëndrueshme, e cila është e pajisur me patentin e firmës Soudal.

PISTOLETA PËR SHKUMË TELFON CLICK

121409 1 Cp 5411183089259

Materialet ndihmëse
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GAMA PRoFESIoNALE

SHKUMAT POLIURETANI

Aerosol     

Nr art: 116447  Gun 5411183077850       750 ml  12 / Karton
Shkuma montuese-mbushëse për aplikimin me pistolë me kohën e shkurtër të ngurtësimit 
dhe me ngjitjën e shkëlqyeshme tek shumica e materialeve ndërtimore. Garanton izolimin 
e lartë akustik dhe termik të mbushësit.
APLIKIMI:
Për mbushen gjatë montimit e zdrukthëtarisë së dritareve dhe dyerve prej druri, PVC  
dhe alumini, mbushjen dhe izolimin e pragut të dritareve, shkallëve, mbyllëseve  
dritaresh, termoizolimi i instalacionëve c.o. dhe kanalizimeve të ujit dhe kanalizimit, 
mbushësit brenda sistemeve e ftohjes etj.

SOuDAFOAM guN

28

Valvula super hermetike 
Shkuma mund të përdoret për 2 vjet

Valvula super hermetike 
Shkuma mund të përdoret për 2 vjet

Valvula super hermetike 
Shkuma mund të përdoret për 2 vjet

Aerosol     

Nr art: 106132  Gun  5411183007376   750 ml  12 / Karton
Nr art: 110725  Click  5411183041837   750 ml  12 /Karton

Shkuma montuese-mbushëse për aplikimin me pistoletë me shtrirjen e duhur të ulët, për 
punimet me profile të buta nga PVC-ja, MDF-i dhe alumini. Karakterizohet për izolimin 
termik dhe akustik më të lartë, i cili është konfirmuar gjatë studimeve në institutin e 
Rosenheimit (deri në 58dB), me densitetin e madh dhe me rregullsinë e strukturës.
Formula që ka bën të mundur  lejimin për temperaturave të ulëta (deri në -10°C) dhe 
me sistemin CLICK & FIX. Valvuli super hermetik Duravalve është i qëndrueshëm ndaj 
bllokimit dhe garanton efikasitetin maksimal gjatë gjithë periudhës së përdorimit e 
shkumës (2 vjet).

APLIKIMI:
Për mbushjen gjatë montimit e pjesave të dritareve dhe dyerve nga PVC-ja, druri, MDF-i 
dhe alumini, parapetëve, roletave, shkallëve etj. Izolimi i mureve ndarëse, dyshemeve, 
papafingove dhe kulmeve. Mbushja dhe izolimi i nënkanalinave, të ngushtë, elementëve 
të instalimeve c.o. dhe ato të kanalizimeve të ujit.

ShKuMA SOuDAFOAM LOw ExpANSION

Aerosol     

Nr art: 103244  Gun 5411183033542   750 ml  12 /  Karton
Nr art: 108896  Gun (-10°C)  5411183037366   750 ml  12 /  Karton
Nr art: 117913  Click 5411183085428   750 ml  12 /  Karton
Nr art: 118285  Click (-10°C)  5411183086364   750 ml  12 /  Karton

Shkuma montuese-mbushëse për aplikimin me pistolete  me  efikasitet të lartë me 
ngjitje të shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi. Karakterizohet nga  izolimi termik 
dhe akustik i lartë, i cili është konfirmuar gjatë studimeve në institutin e Rosenheimit, 
me densitetin e madh. Temperaturat e ulta (deri në -10°C) dhe me sistemin CLICK & 
FIX. Valvuli super hermetik Duravalve është i qëndrueshëm ndaj bllokimit dhe garanton 
efikasitetin maksimal gjatë gjithë periudhës së përdorimit të shkumës (2 vjet).

APLIKIMI:
Për mbushjen gjatë montimit të pjesëve të dritareve dhe dyerve nga PVC-ja, druri, 
dhe alumini, parapeteve, roletave, shkallëve etj. Izolimi i mureve ndarës, dyshemeve, 
papafingove dhe kulmeve. Për mbushjen dhe izolimin e nënkanaleve të vogla, 
elementeve të instalacionit c.o. dhe ato të kanalizimit të ujit.

ShKuMA SOuDAFOAM prOFESIONALE 60

Shkuma montuese-mbushëse për aplikimin me pistoletë me efikasitet të lartë (deri në 65 litra) me 
ngjitjen e shkëlqyeshme tek çdo sipërfaqe ndërtimi. Karakterizohet për izolimin termik dhe akustik 
të lartë, i cili është konfirmuar gjatë studimeve në institutin e Rosenheimit, me densitetin e madh 
dhe me rregullsinë e strukturës. Formula që ka bën të mundur rezistencën    në temperaturat të ulëta 
(deri në -10°C) dhe me sistemin CLICK & FIX. Valvula super hermetik Duravalve është i qëndrueshëm 
ndaj bllokimit dhe garanton efikasitetin maksimal gjatë gjithë periudhës së përdorimit të shkumës 
(2 vjet).

APLIKIMI:
Për mbushjen gjatë montimit të pjesëve të dritareve dhe dyerve nga PVC-ja, druri, dhe alumini, 
parapeteve, roletave, shkallëve etj. Izolimin e mureve ndarëse, dyshemeve, papafingove dhe 
kulmeve. Për mbushjen dhe izolimi i nënkanaleve, gypave, elementëve të instalimeve c.o. dhe ato 
të kanalizimeve të ujit.

Aerosol     

Nr art: 118047   Gun  5411183085435   870 ml  12 / Karton
Nr art: 118284   Gun (-10°C) 5411183086357   870 ml  12 / Karton
Nr art: 117565  Click  5411183084216   870 ml  12 / Karton
Nr art: 117566  Click (-10°C)  5411183084223   870 ml  12 / Karton

ShKuMA SOuDAFOAM MAxI



GAMA PRoFESIoNALE

Shkuma mbrojtëse ndaj zjarrit
Shkuma poliuretani për monitimin e zdrukthëtarisë të klasifikuar me zjarr, mbushja e 
dilatacionit brenda mureve të klasës së rezistencës ndaj zjarrit EI 240 – në përputhje me 
kërkesat EN 1366-4. Garanton mbushjen e suksesëshme kundër gazrave dhe tymeve. 
Pakoja e shkumës ka formën e gjarprit ose pistolëtes me dalje standarde.

SOuDAFOAM 1K Fr
Aerosol

Nr art: 108289  Manual 5411183036079      750 ml  12 / Karton
Nr art: 116900  Gun 5411183079977      750 ml  12 / Karton
Nr art: 110203  Click 5411183040076      750 ml  12 / Karton

POLIURETANET
Ngjitësi-mbushësi poliuretan
Ngjitësi-mbushësi elastik poliuretan, për përgatitjen e mbushëseve të qëndrueshme ndaj 
vibracioneve dhe dilatimeve horizontale. Karakterizohet me ngjitjen e shkëlqyeshme tek 
shumica e sipërfaqeve që mund të gjejmë në ndërtimtari dhe industri: betoni, metalet, 
poliestrat, materialet artficiale etj. Mund të zhvendos ngarkesat e mëdhaja dinamike dhe 
mund të absorboj dridhjet. Mund të lyhet pas ngurtësimit.

SOuDAFLEx 40FC
Paketim

Nr art: 102642  i bardh 5411183034136      310 ml  12 / Karton
Nr art: 102640  gri 5411183008908      310 ml  12 / Karton
Nr art: 102643 i zi  5411183034143      310 ml  12 / Karton
Nr art: 102641  crvenkasto smeđa  5411183034129      310 ml  12 / Karton

Sallam

Nr art: 102486  i bardh  5411183008892      600 ml  12 / Karton
Nr art: 102485  gri  5411183008915      600 ml  12 / Karton
Nr art: 107561  gri beton 5411183068230      600 ml  12 / Karton
Nr art: 108220  crvenkasto smeđa  5411183098916      600 ml  12 / Karton
Nr art: 104103  i zi  5411183019751      600 ml  12 / Karton

Ngjitës-mbushës elastik poliuretani i qëndrueshëm me ngjitjen e shkëlqyeshme për çdo lloj 
materiali konstruktues p.sh. metalet, poliesteret dhe shumë materiale artificiale. Zhvendos 
ngarkesat të mëdhaja dinamike, absorbon dridhjet. Përdoret shpesh brenda industrisë së 
makinave dhe jahtëve, gjatë produksionit të kontejnerëve. Mund të lyhet pas ngurtësimit.

CArbOND 940 FC
Paketim

Nr art: 103447  i bardh 5411183009042      310 ml  12 / Karton
Nr art: 103446  gri 5411183011380      310 ml  12 / Karton
Nr art: 103445  i zi   5411183009059      310 ml  12 / Karton

Ngjitësi për dritaret e makinave
Ngjitësi poliuretan për ngjitjen e dritares frontale, me nivelin e lartë të ngjitjes dhe nivel 
të lartë të qëndrueshmërisë përfundimtare të fugës. Makina mund të përdoret brenda  
2 orë. Duhet të përdoret me Primer 955DG dhe Cleaner 955 DG.

CArbOND 955 Dg
Paketim

Nr art: 105894  Carbond 955DG  5411183006812      310 ml  12 / Karton
  

Nr art: 105928  Primer 955DG 5411183006805      30 ml  6 / Karton
Nr art: 105927  Cleaner 955DG 5411183006799      30 ml  6 / Karton
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MBUSHËSIT

Silikoni fasadë
Silikon shumë elastik dhe neutral, i dizajnuar për mbushësit e dilatimit gjatë punimeve me 
fasada. Ka ngjitjen e shkëlqyeshme tek sipërfaqet tipike ndërtimore siç janë xhami, xhami 
i laminuar, me shtresë aluminumi, çeliku i galvanizuar, betoni dhe tulla etj. Nuk reagon 
me mbushësit polisulfidues brenda panelit e lustrimit të dyfishtë. Rezistent ndaj rrezatimit 
UV, shiut, acarit, ajrit, dhe temperaturave ekstreme të jashtme. Nuk shkakton korrozionin 
e metaleve. Të mos përdoret si ngjitësi për lustrimin strukturor.

SILIrub wS
Sallam

Nr art: 117910  i zi  5411183085374      600 ml  12 / Karton

Silikoni për gurin natyral.
Mbushësi elastik silikon me ngurtësimin neutral për gurin natyral. Karakterizohet me ngjitjen 
e shkëlqyeshme tek sipërfaqet poroze dhe jo poroze p.sh. mermeri, graniti dhe guret tjëra 
natyrale, xhami dhe sipërfaqet prej xhamit, PVC dhe akrili. Nuk zbardhet skajet e materialeve 
poroze. Rezistent ndaj rrezatimeve UV dhe këpurdhave dhe mykut - përmban fungicidet.

SILIrub MA
Paketim

Nr art: 104528  mermeri gri 5411183008724      310 ml  15 /Karton
Nr art: 107725  portland stone 5411183028517      310 ml  15 /Karton
Nr art: 104547  travertin  5411183009271      310 ml  15 /Karton
Nr art: 106120  pa ngjyrë  5411183010819      310 ml  15 /Karton
Nr art: 105100  i bardh  5411183002951      310 ml  15 /Karton
Nr art: 106252  i zi  5411183012059      310 ml  15 /Karton

Silikoni është në dispozicion me ngjyrat RAL. Mbushës silikonik, i qëndrueshëm elastik, me 
ngurtësim neutral, në dispozicion me ngjyrat e përshtatshme me paletën RAL. Karakterizohet 
me ngjitjën e shkëlqyeshme tek sipërfaqet poroze dhe jo poroze p.sh.tek muri, tulla, betoni, 
druri, aluminumi, xhami dhe sipërfaqet nga xhami, PVC dhe akril. Rezistent ndaj rrezatimit 
UV dhe gamën e gjerë të temperaturave.

SILIrub COLOr
Kartuša

Nr art: 105822  RAL1013 i bardh/ngjyrë margartare 5411183034785  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105827  RAL1015 fildish  5411183037106  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105828  RAL3005 i kuq/ngjyrë verë 5411183037113  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105829  RAL5011 blu e thellë/ngjyrë çeliku 5411183037120  310 ml  15 / Karton
Nr art: 114104  RAL6005 i gjelbër/ngjyrë myshku 5411183090279  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105830  RAL6009 i gjelbër/ngjyrë bredhi 5411183037137  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105831  RAL7016 gri/ngjyrë antraciti 5411183037144  310 ml  15 / Karton
Nr art: 113419  RAL7035 gri i hapur 5411183052017  310 ml  15 / Karton
Nr art: 113228  RAL7039 gri/ngjyrë kuarci 5411183051478  310 ml  15 / Karton
Nr art: 114296  RAL8014 ngjyrë bojë kafe/supje  5411183060104  310 ml  15 / Karton
Nr art: 105870  RAL9001 ngjyrë kremi  5411183037151  310ml  15 / Karton
Nr art: 106735  RAL9006 i argjend aluminumi 5411183037168  310ml  15 / Karton
Nr art: 111713  RAL9007 gri aluminumi 5411183045149  310ml  15 / Karton

Silikoni për temperaturat të larta.
Mbushës elastik, silikonik i qëndrueshëm ndaj temperaturave të larta (tek 285°C) dhe 
rrezatimeve UV. Zëvendëson, tapën, shajakun, letrën, gomën dhe azbestin. Mund të 
përdoret brenda bojlerave, oxhakeve, filtrave, pumpave dhe motorave.

gASKEtSEAL
Paketim

Nr art: 103460  i kuq  5411183001831      310 ml  12 / Karton
Nr art: 123008  i zi 5411183107465      310 ml  12 / Karton
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GAMA PRoFESIoNALE

NGJITËSIT SPECIALE

I gatshëm për përdorimin, ngjitës me një përbërës me fuqi të lartë e lidhjës. Momentin kur 
thahet është gjysmë i tejdukshëm, nuk njolloset dhe nuk zbardh sipërfaqen. Nuk posedon 
tretës. Gjatë kohës së tharjes mbulohet pak me shkumë, duke mbushur zbrazëtirave dhe 
parrafshësitë e sipërfaqeve të ngjitura. Pas tharjes i papërshkueshëm nga uji. Egziston 
gjithashtu në versionin Express me kohën e tharjes tri herë më të shpejtë (1 orë).

purOCOL
Paketim

Nr art: 103955  standard  5411183406551      310 ml  15 / Karton
Nr art: 101127  express  5411183003200      310 ml  15 / Karton

Ngjitësi per parket
Ngjitësi poliuretan dykomponent, është përgatitur për ngjitjen e çdo lloj druri, gjithashtu 
dhe për ato të ndjejshme gjatë lagështisë së ndryshme. Nuk posedon ujë as tretës. 
Pas ngurtësimit, krijon një shtresë të qëndrueshme ndaj lagështisë dhe ndërrimit të 
temperatures. Mund të mbushi zbrazëtitë e vogla në sipërfaqe. Ngjitet shkëlqyeshëm 
praktikisht në çdo lloj sipërfaqe të cilët janë përdorur në ndërtimtari, gjithashtu ato jo 
absorbuese: mallë çimento dhe anhidritues, beton, dru, OSB-ja, gur, pllaka qeramike dhe 
myk. I përshtatëshem për ngrohjen në dysheme.

pu-20pL
   

Nr art: 128467  10 kg (9+1)   5411183128569    
Nr art: 128466  5 kg (4,5 +0,5)   5411183128545    

Ngjitës poliuretani për montim, me kohë të shkurtër të ngurtësimit (30 minuta), me fuqi 
të madhe të lidhjes dhe me nivelin e  papërshkuëshmerisë së ujit D4. Rekomandohet 
për përdorimin me të gjithë lidhësat ngjitës nëpër sipërfaqet prej druri, me ngjitësit e 
industrisë të mobileve, me shtalkat e dritareve dhe dyerve, me qoshe aluminumi etj. 
Materialet izoluese p.sh. polistireni

Paketim

Nr art: 105333   5411183035812      310 ml  15 / Karton

Ngjitësi për fletët metalike ndërtimore
Ngjitësi-mbushësi në bazë të rrëshirës sintetike për lidhje hidroizlouese të çdo lloji e 
membrane dhe fletës metalike avulluese me ngjitjen e shkëlqyeshme tek betoni, stukoja, 
tulla dhe betoni qelizor, kartoni-gipsi, druri, materialet izoluese - gjithashtu ato poroze 
dhe të lagështa, I lirë nga tretësit, izocianatet dhe plastifikatorët. Rezistent ndaj rrezatimit 
UV. Nuk bie poshtë nga sipërfaqet vertikale, nuk ka nevojë për primeret ose tokët shtesë.

VApOurSEAL
Paketim     

Nr art: 122391  pa ngjyrë  5411183105126      310 ml  15 / Karton
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Expert in sealants, foams and adhesives
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Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20

B-2300 Turnhout • Belgium
tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

sales@soudal.com

www.fixall.eu


