
 
Broshurë teknike 

MARMOCRET-SP 

 

Suva ristaurimi për mure të lagur dhe me përmbajtje kripe 
 
 

Përshkrimi 
 
MARMOCRET-SP është një suva risaurimi i 
parapërzier, me rezistencë ndaj kripërava dhe 
lagështisë. Si rezultat i përbërjes të tij, lejon 
rinovimin dhe mbrojten nga sulmi I lagështisë dhe 
nga muret e dëmtuara nga kripa. 

• I ofron strukturës depertueshmëri të shkëlqyer 
nga avulli. 

• Veti standarde të qëndrueshme. 

• Përshtatet për përdorim të brëndshëm dhe të 
jashtëm. 

• Thjeshton dhe përshpejton përdorimin. 

• Parandalon plasaritjen, e cila nuk ndodh me 
suvatë e zakonshëm prej çimento-gëlqere. 

• Përdorim të thjeshtë në vënd (duhet vetëm 
ujë). 

Klasifikohet si lloji R CS IΙ sipas ΕΝ 998-1. 
 

Fushat e përdorimit 
 
MARMOCRET-SP përshtatet kryesisht për 
ndërtesat afër detit osë në zona të ekspozuara në 
lagështia që mund të vijë. Githashtu përshtatet 
për ambiente me lagështi të lartë si banjat, 
bodrumet, etj. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:   pluhur çimentoje 

Ngjyra:   e bardhë  

Madhësia e grimcave:     deri në 1,3 mm  

Uji që nevojitet:         7,0-7,5 l/ thes 25 kg 

Densiteti i volumit  

të llaçit të thatë:   1,30  0,10 kg/l 

Densiteti i volumit  

të llaçit të njomë:   1,30  0,10 kg/l 

Rezistenca në shtypje:  3,10  0,50 N/mm2 

Rezistenca në përkulje:  1,30  0,20 N/mm2 

Forca ngjitëse  
(pas 28 ditësh):  0,50 N/mm2 

Thithja kapilare e ujit:  ≤ 1,3 kg/m2  

Ngopja me ujë: 1 mm  

 
 
 

Koefiçenti i  
përçueshmërisë 
termike (λ10,dry):  ≤ 0,35 W/(m.K)   
 për Ρ=50% 

Koefiçenti i shpërdarjes 
të ujit-avull (μ):  7 

Jetëgjatësia në enë:   4 orë në +200C  
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Hiqet krejt suvaja e vjetër, boja ose çdo material 
hidroizolues që janë shtruar në sipërfaqja ose në 
një distance prej të paktën 80 com nga zona që 
është dëmtuar nga kripa ose lagështia. 
 
a) Muret: 
Fugat e vjetra të murit me thelësi 2 cm hiqen dhe 
sipërfaqja pastrohet në mënyrë mekanike. 
 
b) Betoni: 
Sipërfaqja duhet të pastrohet në mënyrë 
mekanike dhe të ketë pore të hapura.. 
Sipërfaqja duhet të mundet të mbajë peshë dhe të 
jetë e lire nga çdo lëndë ose material të lire që 
mund të ulë ngjitjen e MARMOCRET-SP. Llaçi 
MARMOCRET-BOND përdoret për të krijuar 
shtresën lidhëse në sipërfaqja për përforcimin e 
ngjitjes të MARMOCRET-SP. 
AQUAMAT-F përdoret për të krijuar një pengesë 
horizontale kundra lagështisë, në baza e mureve. 
Këshillohuni me broshurën teknike që i përket 
AQUAMAT-F për hollësira. 

 
2. Përdorimi 
MARMOCRET-SP hidhet në ujë duke u përzierë 
vazhdimisht, derisa të krijohet një llaç me 
punueshmërinë e kërkuar. 
Suvaja shtrohet me dorë, duke përdorur një mistri 
ose mallë, ose një makinë suvatimi në një 
trashësi të paktën 1,5 cm. Pastaj, suvaja fërkohet 
me materialin fërkues prej druri drisa të ketë 
mpikse të mjaftueshmë. Fërkimi i suvasë është i 
domosdosshëm për të krijuar sipërfaqen me poret 
e hapura dhe të sigurojë shpërndarjen e avullit 
nga sipërfaqja. 
Koha e punueshmërisë varet nga aftësia thithëse 
e nënshtresës, temperatura dhe punueshmëria e 
llaçit.  

 
 



 

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: 01.09.2022 

 

 
Konsumi 

 
Reth 10-11 kg/m2/cm. 
 
Trashësia e rekomanduar e përdorimit: 

• Minimumi 1.5 cm 

• Maksimumi 3 cm 

 

Amballazhimi 
 
MARMOCRET-SP ofrohet në thasë letre 25 kg. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim, në thasë të izoluar 
dhe në ambiente të mbrojtura nga lagështia dhe 
ngrica, është minimumi 12 muaj. 

 

Shënime 
 
• Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë të 

paktën +5°C. 

• Nënshtresat shumë të lagura është e 
mundshme që të zgjasin kohën e pritjes para 
trajtimit të MARMOCRET-SP. 

• MARMOCRET-SP rekomandohet të mbulohet 
me bojra shumë të depertueshme nga avulli.  

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

• MARMOCRET-SP 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Përbërja e sistemit 

Pengesa horizontale 
kundra lagështisë që 
mund të vijë 

AQUAMAT-F 

Shtresa ngjitëse MARMOCRET-BOND 

Suvaja i ristaurimit MARMOCRET-SP 

Boja E depertueshme nga 
avulli 
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EN 998-1 

Renovation mortar (R) 

for external use 

DoP No.: MARMOCRET-SP/1226-02 

Reaction to fire: Class A1 

Adhesion: 0,5 N/mm2 – FP: A 

Water absorption: 1,3 kg/m2 

Water vapour diffusion coeff.: μ 7 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,35 W/mK 

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place 
of use of the mortar  
 
 
ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
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 

 
 


