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MICROLAT I KONCENTRUAR 
 
 
 
 
 
Karakteristika 
 
MICROLAT është një përzierje në shpërhapje ujore me bazë kapolimerësh stirenë-butadienë akrilikë me 
mbetje të lartë të thatë që përmban agjentë stabilizues. Përdoret si shtesë për përzierjen çimentore 
ORSAN për të përmirësuar karakteristikat mekanike dhe ngjeshjen e pakthyeshme me sipërfaqet që janë 
shumë të lëmuara. Gjithashtu përdoret si promotor ngjitjeje për arnime ose restaurime të vogla 
çimentore. 
 
 

Fusha e përdorimit 
 
Si promotor ngjitjeje shtesë për çimento osmotike Orsan. 
Si agregat plastifikues shtesë për të lehtësuar aplikimin e llaçeve në përgjithësi si dhe për riparimin e 
betonit. 
Me çimento dhe ujë kur rifillon hedhja si dhe për restaurime me trashësi të mesme e të vogël. 
 
 

Avantazhet 
 
- Përmirëson karakteristikat mekanike të parapërziesve çimentorë Orsan e të llaçëve në përgjithësi. 
- Rrit aftësinë ngjitëse mbi sipërfaqe të lëmuara. 
- Bën që produkti përfundimtar të ketë më shumë plasticitet dhe të jetë më i punueshëm 
 
 

Materialet e duhura 
 
Suva të vjetra çimentore 
Materiale betoni 
Rifillim hedhjeje 
 
 

Përgatitje e sipërfaqeve 
 
Sipërfaqet për t’u trajtuar me llaçe të bardha që përmbajnë MICROLAT duhet të jenë të pastërta, pra pa 
vajëra, yndyrëra etj. Nëse është e nevojshme të spërkatet me rërë të imët ose të lahet me ujë me 
presion. Sipërfaqet tepër të lëmuara shkriftohen. Përforcohen pjesët e shprishura. 
 
 

Mënyra e përdorimit 
 
Produktit çimentor shtoji MICROLAT duke pasur parasysh dobinë përfundimtare. Për çimentot osmotike 
shto me ujë sipas dozave të përshkruara e përziej me kujdes; i njëjti modalitet vlen edhe për llaçet ose 
tretësirat Orsan dhe/ose me vetëm çimento për përgatitjen e çimentove të bardha për të filluar hedhjen. 
 
 
 
 
 
 

LENG QUMESHTOR  AKRILIK I PERQENDRUAR 
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Të dhëna teknike* dhe aplikuese** 
 
* Pamja    lëng i bardhë 
* Pesha specifike   rreth 1.050 kg/l 
* Ambalazhimi    shishe 1 kg, enë (fuçi) 5-20 kg 
* Koha e rrjetëzimit   rreth 2 orë 
* Përzierja për 25 kg produkt në 
   çimento osmotike   1 kg MICROLAT + 5-6 l ujë 
   llaç çimentorë   1 kg MICROLAT + 3-3.5 l ujë 
   çimento e bardhë   1 kg MICROLAT + 2-3 l ujë 
* Temperatura e përdorimit  +5/ +35º C 
* Koha e ruajtjes   12 muaj nëse ruhet nga dielli, 

burimet e nxehtësisë dhe ngrirja. 
 
 

Paralajmërime 
 
** Të mos aplikohet mbi sipërfaqe të tejnxehura, të lagura, ku fryn shumë erë apo në pishë të diellit. 
 
Për llaçet e çimentot e bardha që përmbajnë MICROLAT: 
 
** Mos aplikohet mbi sipërfaqe të paqëndrueshme, të lëvizshme apo të pluhurosura, nëse nuk janë 
përforcuar më parë. 
** Të ruhen pjesët që duhen mbajtur pastër 
** Të mos aplikohet mbi sipërfaqe me lagështirë. 
** Veglat e përdorura të lahen me ujë menjëherë pas përdorimit. 
 
 

Vërej: Vlera të tilla u referohen provave laboratorike në lagështi dhe temperatura konstante. Po këto 
mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të vënies në zbatim 
 
 
 


