NGJITËS PËR AUTO-XHAMA CLASSIC MULTI

Ngjitës 1K Poliuretani, jo përques, për
ngjitjen e Xhamave mbrojtës me ose pa
antena të integruara me kohë të zgjatur
të aplikimit dhe me proces të shpejtë të
terjes.

CLASSIC MULTI është ngjitës poliuretani
elastik i gjithëanshëm për ngjitjen e
xhamave mbrojtës para, anësor dhe
prapa të automjeteve.
• Përshtatshëm për aplikim të ftohtë
• Stabilitet gjatë aplikimit, vëllim i pa ndryshueshëm
• Pej i shkurtër pas ndërprerjes.
• E përshtatshme për Xhama me antena të inkuadruara
• Parandalon korrodimin në kontakt te karoserit të
aluminit
Përshtatshëm për antena
Kompatibil për sisteme të Xhamave mbrojtës me
antena të integruara
Korrozioni i reduktuar në kontakt
Përshtatshëm për karoseri me pjesë nga alumini
magnezi dhe karoseri nga hibridi

Përshkrimi
Kartusha 310 ml
Sallama
Sallama

Vëllimi
310ml
400ml
600ml

Nr.-Art.
0890 023 00
0890 023 01
0890 023 02

Pa./C.
1/12
1/12
1/20

Vendpërdorimet:
Ngjitja e Xhamave mbrojtës të automjeteve personale, komerciale, bujqësore dhe autobusëve.
Aplikimi:
Pas demontimit të Xhamit të vjetër, largoni ngjitësin e vjetër nga karoseria ashtu që të mbetet një shtresë
prej përafërsisht 1mm në mënyrë që ngjitësi i ri të ketë bazë. Sipërfaqet në të cilat do të vendoset ngjitësi duhet të jen të pastërta, terura, pa yndyrë, pa pluhur dhe pa materie kontaminuese. Atëher duhet
në ato sipërfaqe të vendoset PRAJMER CLASSIC MULTI.
www.wuerth.de/scheibenkleben → Ausbau/Vorbereitung/Einbau
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Njoftim:
Për aplikimin e produktit dhe një pune pa gabime është shumë me rëndësi përdorimi komponentet sistemike Würth. Domosdo ndiqni udhëzimet për përdorim. Automjeti gjatë procesit të ngjitjes të mos ngritet
në vinç. Gjatë aplikimit të hapen Xhamat. Ngjitësin e shtrijmë me pistole dhe duhet të fillojmë në pjesën
e poshtme në mes të Xhamit mrojtës. Të respektohet koha e terjes dhe largimi nga servisi. Para përdorimit
të kontrollohet afati i skadimit të produktit!

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona! Kërkohet të bënin testime paraprake. Informata tjera
shiqo në fletëpalosjen teknike.

Siguri e testuar
Testuar sipas standardit FMVSS 208/212
Informatat bazë
CLASSIC MULTI
Baza kimike
poliuretan
Ngjyra
e zezë
Dendësia [g/ml]
1,25
Shpejtësia e terjes*
4
[mm për 24h]
Temperatura e aplikimit +10°C - +35°C
Koha e hapur e
15 min.*
përdorimit
Temperaturat e përdori- -40°C – +90°C
mit pas fillimit të terjes
shkurtë edhe deri
+120°C
Koha e largimit nga
3 orë
servisi*
(2 Jastëka të ajrit)
* gjatë 23°C / 50% lagështisë relative

Artikujt shtesë:
Pastrues Aktiv, 500ml
Nr.-Art. 0890 024 1
Pak/C. 1
Prajmer Classic Multi, 30 ml
Nr.-Art.Art. 0890 024 230
Pak/C. 1
Doreza mrojtëse „MultiFit“
Nr.-Art. 0899 405 107 – 110
Pak/C. 1

NGJITËS PËR AUTO-XHAMA
2 në 1
• Lëndë lidhëse
• Mbrojtje UV
• Prajmer (bazë) me ngjyrë të zezë për përmirësim të ngjitjes në qelq, llaqe dhe metale të
ndryshme. Ngurtësim përmes lagështisë.
• Mbrojtje UV për ngjitësat e auto-xhamave.

Informatat bazë

Prajmer (bazë)

Ngjyra

I zi

Temperaturat e aplikimit

+10 0C deri +35 0C

Koha e terjes

15 min*

* gjatë 23 0C / 50% lagështisë relative të ajrit
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A

B

C

Foto Emërtimi

Përmbajtja ml Nr.-Art.

A

PRAJMER MULTI CLASSIC 30ml

30

0890 024230

Pak./cop.
1/25

B

PRAJMER PËR NGJITËS 100ml

100

0890 02420

1/12

C

1A PRIMER 250ml

250

0890 024250

1/6

Savjeti za uporabu:
Menjëherë para përdorimit shishen duhet ta tundim deri sa nuk ta ndiejmë tingullin e rruzave të liruara
edhe ate në kohë prej minimum 1minute. Të parandalohet ekspozim më i gjatë i lëndës në ambient të
të hapur! Nëse është e mundur që gjatë përdorimit të PRAJMERIT ta mbani vrimën e mbyllur me gisht
të madhë. Me përfundimin e përdorimit të PRAJMERIT mbylleni ambalazhën dhe depononi mbrapsht,
me kapak poshtë e jo në sfond. Me përmbajtjen e këtyre udhëzimeve dhe të depoimit në vende të
ftohta, mundemi ta ngadalsojmë proçesin e paevitueshëm të terjes së PRAJMERIT pasi që e keni hapur
shishën (ambalazhin).
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Rekomandohet të bëni testime para
përdorimit! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Artikujt shtesë:
Furçë për RAJMER
0891 650 Pak./cop. 10

Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i zi“
t

AKTIVATOR
Lyerje paraprake për aktivizimin e PU/PVC.

Aktivues për mbetjet nga demontimi
(mbetjet e ngjitësit) dhe PU/PVC xhama paraprakisht të shtresuar.

Informatë bazë
Aktivator
Ngjyra
pa ngjyrë
Temperatura e përpunumit 10+°C bis +40°C
Koha e ajërosjes
së paku 5 min*
* matur në 23°C / 50% lagështi relative.

Emërtimi
Aktivator

Sasia
20 ml

Nr.-Art.
0890 024 3

Pa.-C.
1/24
t

PASTRUES-AKTIV

MWF - 10/07 -10913 - © •

Pastrues special për xhama çelqi.

Emërtimi
Pastrues-Aktiv

Sasia
500 ml

Nr./Art.
0890 024 1

Pa./C.
1/24

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Rekomandohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Për pastrimin e xhamit në tërësi
duke përfshier ngritjet e qeramikes,
PVC - apo spërkatjet përeth me
PUR-RIM.

Njoftim:
l Pastruesin - Aktiv pas
pastrimit patjetër të fshihet
deri sa të teret.
Mos e leni të ajroset!

Emërtimi
Primeri kthjellët

Sasia
20 ml

Nr.-Art.
0890 024 5

t

Lidhës special i kthjellët për
Ngjitës të xhamave RAPID.

t

PRIMER I KTHJELLËT

Paralyerje transparente për krijim të
ngjitjes më të mirë të Ngjitësit të xhamave RAPID në xhama dhe ngritjet e
qeramikës.
Aktivues për mbetjet nga demontimi
(mbetjet e ngjitësit) dhe PU/PVC xhama paraprakisht të shtresuar.

t

Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i kthjellët“

Nuk ka mbrojtje UV!

Pa./C.
1/24

Informatë bazë
Primer i kthjellët
Ngjyra
transparent
Temperatura e përpunimit --5 0°C deri +25°C
Koha e ajërosjes
5 min*
* matur në 23°C / 50% lagështi relative të ajërit.
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Emërtimi
Primer i kthjellët

Sasia
250 ml

Nr.-Art.
0890 024 500

Pa./C.
1/6

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Rekomandohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

t

Pa./C.
12

t

Nr.-Art.
0890 024 010

Paralyerje e zezë, që teret në lagështi për lidhje të ngjitjes së ngjitësit
në xhama, shtyp i qeramikes, llaqe
dhe metale të ndryshme.
Mbrojtje korrozioni për sipërfaqet
e pangjyrosura.

t

Sasia
10 ml

Lidhës për ngjitje
Mbrojtës korrozioni
Aktivator
Mbrojtje-UV

Aktivator për mbetjet e ngjitësit pas
demontimit dhe PU/PVC xhamave
paraprakisht
.
të shtresuara.

t

Lëndë inovative, multifunksionale për trajtim paraprak të
nënbazave me rastin e ndërrimit të xhamave.

l
l
l
l

Mbrojte -UV.

t

VARIOPRIMER safe + easy

Emërtimi
Varioprimer safe+easy, Ngjitës

4-në-1-Sistem

t

Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i zi“

I shpërblyer me Automekanika
inovacion Award.

Informatë bazë

varioprimer
safe+easy
Ngjyra
e zezë
Temperatura e përpunimit 10°C deri +35°C
Kohërat e ajërosjes
në aplikim si:
Primer
15min*
Mbrojtje korrozioni
15min*
Aktivator
15min*
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* matur në 23°C / 50% lagështi relative të ajërit.

Emërtimi
Varioprimer safe+easy

Sasia
20 ml

Nr.-Art.
0890 024 021

Pa./C.
1/24

Emërtimi
Varioprimer safe+easy

Sasia
100ml

Nr.-Art.
0890 024101

Pa./C.
1/12

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Kërkohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Nr.-Art.
0890100 043

t
t

Emërtimi
Sasia
Puthitës xhamash 330 ml

Rezistent ndaj ujit dhe
kripërave të ujit

t t

Lëndë puthitëse për puthitje të jashtme të
xhamave të automjeteve.

t

i fshieshëm

Nuk brishet

t

PUTHITËS XHAMASH

Pranueshmëri të lartë të materialeve.
Përparësia juaj:
Nuk ngacmon krom, llaqe
dhe goma.
Rezistent në temperatura
prej –20°C deri +80°C

Ngjitje rezistente ndaj goditjeve
Vibrimeve
Përparësia juaj:
Ngjitje permanent e fortë
mes xhamit dhe metalit
Qëndrueshmëri të shkëlqyer
kimike
Përparësia juaj:
Rezistencë të mirë kundër acideve
të tretura dhe sodave kaustike, ujit
dhe alkoolit.

Qëndron butë elastik dhe në
sipërfaqe lehtë i ngjitshëm

Pa./C.
1/12

Vendpërdorimet:
Puthitësi i xhamave i lyeshëm është një masë e zezë puthitëse, e aftë për lëmuarje
për izolim të xhamave të përparëm e të pasëm dhe atyre anësorë dhe mund të
përdoret poashtu për izolimie të ngjashme.

Aplikimi:

NGJITËS SPECIAL

Për ngjitje pa problem të xhamit dhe metalit
me njëri-tjetrin dhe në mes veti.

Emërtimi
Sasia
Ngjitës special Qeskë me ngjitës 1g
Aktivator-Ampulë 0,5 ml

Nr.-Art.
0893 40

Pa.-C.
1

Vendpërdorimet:
Retrovizorët e brendshëm tek automjetet, kopset e metalta, bagllamët e xhamave të vogël anësorë etj.

t

Të qitet në mes të xhamit dhe profilit të gomës si dhe në mes të profilit të gomës dhe
menteshës së karoserisë. Materiali i tepërt pas një kohe të shkurtër të ajërosjes mund
të fshihet me vetvehten apo me Izolues-Karoserie.

Të dhënat teknike:
Ngjyra pas fortësimit
Rezistenca në temperaturë
Ngurtësimi final

Transparent
- 55 °C deri + 12°C
12 Orë*

* 23 °C / 50 % lagështia relative e ajërit.

Aplikimi:
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1. Sipërfaqen në të cilën ngjitni pastrojeni rrënjësisht me pastrues acetoni dhe tereni.
Pastaj qitni aktivator në sipërfaqen bazë.
2. Ngjitësin qiteni në sipërfaqen e metaltë.
3. Sipërfaqen e metaltë ndrydheni për rreth 20 sec. në sipërfaqe të xhamit.
Ngjitja pas 15 - 20 nin. mund të ngarkohet për gati 50 %.

Njoftim:
Aplikimin mos e bëni nën ndikim të diellit apo në sipërfaqe tejet të nxehura të xhamit.
Sipërfaqet që ngjiten duhet të jenë të rrafshta. Ngjitësi nuk ka veçori të lidhjes së
hapësirave.
Nuk është i përshtatshëm për mobilje dhe në Automjetet Ford.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime
të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake! Gjatë aplikimit,
krahas fletëpalosjes teknike duhet të përfillen
edhe të dhënat për Rregulloret përkatëse.

Pipëza rezervë për lyerje
për kartusha plastike silikoni 310 ml (me filetë të trashë)
Pipëz Standarde
l
l

Gjatësia ca.10,5 cm
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891653
Pa./C. 25

Pipëz e rimbyllshme
l
l
l
l

Pipëza për lyerje mbyllet sërish pas përdorimit Nr.-Art. 0891653 2
Pengon terjen e materialit.
Pa./C. 24
Gjatësia ca.11cm
Ngjyra: Transparent, Kapaku i kuq

Pipëz e rrotullueshme, 360°
Përpunim i lehtë i vendeve vështirë
të arritshme
l E thjeshtë dhe e shpejtë në përdorim
l Gjatësia ca.11cm
l Ngjyra: Transparent
l

Nr.-Art. 0891653 3
Pa./C.10

Pipëz për bordura FD
l Për materie ngjitëse-izoluese (Dichtfix, K+D Kombi)
l Me kunj udhëzues sipas Përcaktimit-OEM
l Gjatësia ca.12,5 cm
l Ngjyra:e bardhë

Nr.-Art. 0891236
Pa./C.12

Pipëz për izolime të lëngshme
Vetëm për aplikim me pistoletën
„Kombifix“
l Për rivendosje të strukturës origjinale
sipas OEM
l Gjatësia ca.12,5 cm
l Ngjyra: Transparent
l

Nr.-Art. 0891628 612
Pa./C.12

Ekzekutim special
Vazhdues pipëze Super RTV Silikon
e rimbyllshme
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l
l
l

Vazhdues i ndërrueshëm për Valvulë Pageris
Gjatësia ca.12,5 cm
Ngjyra: Transparent, Kapaku i zi

Nr.-Art. 08913210
Pa./C.6

Pipëza rezervë për lyerje
për kartusha të metalta 300 ml + 310 ml (me filetë të imët)
Pipëz Standarde
l
l
l

Gjatësia ca.10,5 cm
3 V-prerje të paraqitura
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0890100 099
Pa./C.12

Pipëz për bordura
l
l
l
l

Për materie ngjitëse-izoluese (K+D fast)
Me mundësi të paraqitura të prerjes
Gjatësia ca.10,5 cm
Ngjyra: e hirtë

Nr.-Art. 0891660
Pa./C.25

Pipëz për xhama Standard
l
l
l
l

Me kunj udhëzues
Mit V-prerje, Lartësia11mm
Vrima dalëse Ø 9 mm
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891651
Pa./C.12

Pipëz për xhama Würth
E optimalizuar për karoseritë e reja,
moderne të Automjeteve
l Me V-prerje, Lartësia 15 mm
l Vrima dalëse Ø 6,5 mm
l Ngjyra: e kuqe
l

Nr.-Art. 0891023 001
Pa./C.12

Pipëza rezervë për material në qeska (sallamë)

Adapter
l
l

Për material në qeska
Me hyrje të filetuar për pipëza
me filetë të imët

Nr.-Art. 089165110
Pa./C.12

Pipëz standarde
l
l
l

Me mekanizëm për shpuarje
Gjatësia: ca.13 cm
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891601001
Pa./C.20
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Pipëz për xhama Standard
l
l
l
l

Për material në qeska
Me V-prerje, Lartësia13 mm
Vrima dalëse Ø 11mm
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 08916510
Pa./C.12

Aksesuar për montim të xhamave
Shirit për xhama
l
l

Gjatësia: 48 m
Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891655
Pa./C. 4

Furçë prajmer (baze)
l
l

Aplikator shajaku
Gjatësia reth 11cm

Nr.-Art. 0891650
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Pa./C. 10/100

Pistole manuale për kartusha
Për përdorimin e kartushave 310-ml
Versione të cilësisë së lartë
l
l
l
l

Me element për ç’frenim të shpejtë.
Përdorim i thjeshtë.
Shtytje e shpejtë.
Transmetim i menjëhershëm i fuqisë,
nga kjo edhe aplikim i lehtë.

Nr.-Art. 0891 00
Pa/C. 1

l

Me element për ç’frenim të shpejtë.

Nr.-Art. 0891 000 001
Pa/C. 1

l

Transmetim i menjëhershëm i forcës
në shufrën shtytëse.
l Konstrukt dhe makanizëm shtytës
tejetrobust.
l E volitshme në raportin
Çmim-Efektshmëri.

Nr.-Art. 0891310
Pa/C. 1

Version i thjeshtë
l

E mbërthyer me nitne.

Nr.-Art. 0891 001
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Pa/C. 1

Ngritës vakumi
Ngritës vakumi njëkrahësh

?

Forca bartëse kg /
Pesha
ø e diskut
Nr.-Art.
Pa.
Drejtimi i forcës*
g
thithës mm
p.a. 30 ?
320
p.a. 120
0715 58 01 1
? vertikalisht
* Drejtimi i forcës kah disku:
paralel

Ngritës vakumi 2 krahësh
Adekuat për të gjitha materialet me sipërfaqe të lëmuara
dhe të izoluara nga gasrat si xhami, pllakat e plastikës,
llamarinat, panelet e drurit, Mermeri, Guri i plastifikuar,
Qeramika.
l Me koka fikse.
l

Forca bartëse kg /
Drejtimi i forcës*
?

p.a.60

Pesha
g
660

Nr.-Art.

ø e diskut
thithës mm
p.a. 120

0714 58 04 1
vertikalisht
paralel
?

* Drejtimi i forcës kah disku:

?

Pa.

Disk rezervë gome
duke përfshier dorëzen përkulëse dhe bulonin
Adekuat për
ngritë. e vakumit
me Nr.-Art.
0714 58 04
0715 93 27

Pesha

Nr-Art.

Pa.

g

ø e diskut
thithës
mm

160

p.a. 120

0714 58 041

1

Ngritës vakumi 3 krahësh
Posaqërisht adekuat për pesha të mëdha, të
harkuara.
l

Me koka të lëvizshme.

kg
p.a. 70

?

Pesha
g

ø e diskut

1570

p.a. 120

* Drejtimi i forcës kah disku:

Nr.-Art.

Pa.

0715 58 02

1

thithës mm

?

vertikalisht

?
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Forca bartëse kg /
Drejtimi i forcës*

paralel

Ngritës vakumor
Gajtë demontimit të çekrikut së xhamit
parandalon rrëshqitjen e xhamave në dyer.
Forca bartëse Pesha g
Drejtimi i forcës*
↑

↑

p.a. 5

40

ø diskut
thithës
mm
p.a. 62
↑

Pa.

0715 58 03

1

vertikalisht

↑

*Drejtimi i forcës kah disku:

Nr.-Art.

paralel

Ngritës vakumi 2-krahësh
Veçanërisht i dedikuar për sipërfaqe të harkuara,
si xhamat e Automjeteve.
l Me kokë të gjatë për fiksim të rrypit.
l Me koka të lëvizshme.
Forca bartëse
Pesha ø e diskut
Drejtimi i forcës*
g
thithës
kg
mm

mm

p.a. 45
750 p.a. 120
* Drejtimi i forcës kah disku:

0714 58 20 1=2 C.
30/5
vertikalisht
paralel

Nr.-Art.
5
30

↑
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↑

↑

Pa.
C.

Set demontues
për xhama
Nr.-Art. 0714 58 25

Përmbajtja e sortimentit

0714 58 20

0891 656

Emërtimi
1 Palë vakum thithës,
Sip. thithëse Ø 120 mm
Teli prerës
I thurur, ngjyrë ari,
Ø 0,8 mm x 22,5 m
Dorëza tërheqëse
Kundërmbajtësi
version i gjatë për xhama të parëm të rrafshtë
Lidhëse e telit me bulon
me kokë cilindrike

Nr.-Art
0714 58 20

Pa/C.

0714 58 28
0714 58 23
0714 58 24

1

Tel prerës

0714 58 23

s

t

0714 58 24

M3

0714 58 28

Emërtimi

Rezistenca Rrezja e Gjatësia Nr.-Art

tërheqëse harkut
N/ mm2 mm
m
4-kënd.,
2000 – 0,1
50
0,6 x 0,6 mm 2100
INOX
4-kënd.,
2400 – 0,08
50
0,6 x 0,6 mm 2600
Çelik special
I thurur,
2000 – nuk ka 22,5
Ø 0,8 mm 2061
ngjyrë ari

Pa.
C.

0891 656
0714 58 281

1

0714 58 28

Bulon me kokë
cilindrike-rezervë
për kundërmbajtës (M 3)
Nr.-Art. 0714 58 241
Pa/C. 1

Sonda shpuese
Version i gjatë
l

Për futje më të lehtë të telit prerës
tek xhamat e përparëm të rrafshtë.
l Gjatësia totale 155 mm.

Nr.-Art. 0714 58 27

Pa/C. 1

Brisk prerës
l

Brisk i përdorshme prerës me
tehe ndëruese.
l Optimal për prerjen e mbetjeve të
ngjitësit të mbetur në Xhama.

Nr.-Art. 0714 663 31
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Pa/C. 1

Tehët rezervë
Nr.-Art. 0714 663 311
Pa/C. 5

Mbajtës për
xhama të
Automjeteve
Për auto-xhama dhe
kamionëve
l

Pjatat e lëvizshme të gomës , Ø130 mm,
I përshtaten secilës formë të xhamit.
l Palohet dhe rregullohet në lartësi
prej: 0,8 deri 1,05 m.
l Gjatë. 1150 mm, Gjerë. max 450 mm.
l Konstrukt gypa çeliku ngjyrosur me
ngjyrë pluhur.
l Forca bartëse max. 55 kg.

Nr.-Art. 0714 58 262

Tavolinë pune
e kombinuar
Për auto-xhama,
kamionë dhe pjesë
montimi
l

Gypat mbajtës horizontal janë të
mveshur me sfunxher të butë dhe
rrezistent
l Palosëse dhe rregullohet në lartësi
prej 0,8 deri 1 m.
l Gjatë. 1150 mm, Gjerë. max. 500 mm.
l Konstrukt gypa çeliku ngjyrosur me
ngjyrë pluhur.
l Forca bartëse max. 40 kg.

Nr.-Art. 0714 58 261

Mbërthyesethithëse
Për shtypjen e llajsneve anësore,
kornizave të xhamit, emblemave etj.
l Leva ngritëse e mbërthyeses lehtëson
lirimin e pu-thithësit
l Presioni i ndrydhjes rregullohet përmes
bulonit me krahë.
l Përdoret posaqërisht në laminë e
ngjyrosjes.

MWF - 08/03 - 07233 - © •

l

Gjatësia
mm
180

Thithësi -Ø
mm
80

Pesha
g
65

Nr.-Art.

Pa/C.

0691 552 10
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