
 
Broshurë teknike 

MARMOCRET-BASE 

 

Suva për mbushje 
 
 

Përshkrimi 
 
MARMOCRET-BASE është llaç i gatshëm me 
bazë çimentoje që ka nevojë vetëm për përzierje 
me ujë. MARMOCRET-BASE ofron: 

• Aftësi të madhe ngjitëse me nënshtresën. 

• Punueshmëri të shkëlqyer. 

• Thjeshtëzon dhe përshpejton përdorimin 

• Ideal për përdorime me makineri për suvatim.  

• Veti standarde të qëndrueshme. 

• Përshkueshmëri të shkëlqyer të avullimit. 

• I përshtatshëm për përdorim në mjedise të 
brendshme dhe të jashtme. 

Klasifikohet si llaç i llojit GP CS II, W0, sipas 
standardit EN 998-1. 
 

Fushat e përdorimit 
 
MARMOCRET-BASE përdoret për krijimin e 
"mbushjes" të suvasë.  
Përbën nënshtresën ideale për veshjen finale të 
suvasë (finos), kur përdoret finoja e gatshme 
MARMOCRET ose MARMOCRET-PLUS, me 
ngjyra dhe me veti ujëlarguese. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:   pluhur çimentoje 

Ngjyra:   gri  

Madhësia e grimcës:          deri në 1,3 mm  

Uji që nevojitet:         5,00 kg / thes 25 kg  

Densiteti i volumit  

të llaçit të thatë: 1,60  0,10 kg/litër 

Densiteti i volumit  

të llaçit të njomë:   1,70  0,10 kg/litër 

Rezistenca në shtypje:  3,70  0,20 N/mm2 

Rezistenca në përkulje:      1,20  0,10 N/mm2 

Forca ngjitëse:  0,50 N/mm2 

Përthithja kapilare  
e ujit:  ≤ 1,0 kg/m2 min0,5 

Koeficienti i përcjellshmërisë  
termike (λ10,dry):  ≤ 0,67 W/(m.K)   
 për Ρ=50% 

 ≤ 0,76 W/(m.K)   
 për Ρ=90% 

Koeficienti i difuzionit të 
avujve të ujit (μ):  10 

Koha e punueshmërisë:   6 orë në +200C  

Trashësia maksimale  
e shtresës: 30 mm 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqja duhet të jetë pa pluhur, graso ose 
grimca të lira etj, si dhe duhet të jetë plotësisht e 
njomur, përpara përdorimit të MARMOCRET-
BASE.  
 
2. Përdorimi 
MARMOCRET-BASE hidhet në ujë duke u trazuar 
vazhdimisht, derisa të krijohet një llaç në formën e 
kërkuar të punimit.  
Suvaja aplikohet me një makineri suvatuese ose 
aplikohet me dorë duke përdorur një mistri.  
Dora përfundimtare e suvasë (finoja) duhet të 
hidhet të paktën 7 ditë pas përdorimit të 
MARMOCRET-BASE. 
 

Konsumi 
 
Rreth 13,5 kg/m2/cm të trashësisë së suvasë. 

 

Amballazhimi 
 
MARMOCRET-BASE ofrohet në thasë letre 25 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim, në thasë të izoluar dhe 
në ambiente të thata, është minimumi 12 muaj. 
 

Shënime 
 

• Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të 
paktën +5°C. 

• Në mot të nxehtë MARMOCRET-BASE duhet 
të laget me ujë pas aplikimit, për ta mbrojtur 
nga humbja e ujit. 

• MARMOCRET-BASE përmban çimento dhe 
reagon si alkalin me ujin, kështu që ai 
klasifikohet si irritues. 

• Shikoni rreziqet e përdorimit dhe këshillat për 
sigurinë që janë të shkruara mbi thes. 

 



 

Të dhënat teknike dhe udhëzimet që përfshihen në këtë broshurë (fletëpalosje) teknike janë rezultat i njohurive dhe përvojës së sektorit të kërkimeve dhe 
zhvillimit të ndërmarrjes, si edhe i aplikimit të produktit në vepër . Rekomandimet dhe sugjerimet në lidhje me përdorimin e materialeve jepen pa garanci 
pasi secili nga kushtet ku ato aplikohen janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes sonë. Për këtë arsye mban përgjegjësi përdoruesi për të qenë i sigurt se 
materiali është i përshtatshëm për aplikimin e parashikuar dhe kushtet konkrete në vepër. Botimi i kësaj broshureje (fletëpalosjeje) teknike anulon çdo 
botim të mëparshëm për të njëjtin material. | Botim: 22.08.2022 
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EN 998-1 

Llaç suvatimi për qëllime të përdorimit të 

përgjithshëm (GP),  

për përdorim të jashtëm 

 

DoP No.: MARMOCRET-BASE/1233-04 

 
Reagimi ndaj zjarrit: Klasi A1 

Ngjitja: 0,5 N/mm2 – FP: B 

Përthithja e ujit: W0 

Koeficienti i difuzionit të avujve të ujit:: μ 10 

Përcjellshmëria termike: (λ10,dry) 0,67 W/mK 

Qëndrueshmëria (ndaj ngrirjes/shkrirjes): 
vlerësim i bazuar në masat e marra 
paraprakisht në vendin që do të përdoret llaçi  
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ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:  
Kilometri i 17të i Autostradës  Selanik-Aj. Athanasiu 570 03  
Tel. : +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029 

www.isomat.al   e-mail: support@isomat.eu 

 

 


