
Treguesit Veçoritë/klasifikimi Specifikimet teknike  

Ngjitja – aftësia ngjitëse për termoizolimin e 
konstruksioneve dhe pjesëve
- çelik 
- çelik inoksidabël 

0,5 ±0,1(Mpa)
0,6 ±0,1(Mpa)

ČSN EN ISO 4624

Aftësia e mbledhjes së nxehtësisë, rënia e 
temperaturës gjatë kontaktit dhe 
vlerësimi sipas  ČSN 730540-2

Përkon me ČSN 730540-2

Kapaciteti i matjes së ngrohtësisë Cp
sipas ČSN EN ISO 11357-1 bei 22°C 1,213(J/g.°C) (ČSN) EN ISO 11357-1

(ČSN) EN ISO 11357-4

Niveli i emisioneve ε, niveli i emisioneve sferike në
20 °C
(metoda Taylor)

0,93 ( - )
Mid IR Integrat IT

/PIKE Technologies/
/diffuse

Sfera e integrimit të reflektimit/

Vlera e depërtimit të ajrit d 0,19 (m) (ČSN) EN ISO 7783-2

Veçoritë teknike ndaj zjarrit - Indeksi i përhapjes 
së flakës në sipërfaqen e materialit  is

0  (mm/min) ČSN 73 0863

ρDendësia (pesha e volumit) v

Pesha e sipërfaqes për një shtresë prej 1 mm 
në gjendje të thatë ρs

0,325 g/ml

20,184 Kg/m

(ČSN) EN ISO 787-10 (ČSN) 
EN ISO 1183-1, Pjesa B (ČSN) 

EN ISO 2811-1

Fleta teknike e produktit

Përmbajtja radioaktive
Aktiviteti i peshës 226Ra, indeksi i aktivitetit të peshës
Përdorimi në ndërtesa, mjedise banime apo ndenjje
- max. 150 Bq/kg.

max. 1 përkon

Udhëzim SÚJB Nr. 307/2002
GBL. – mbrojtja nga rrezatimi, 

në përmbledhjen 
Nr. 499/2005 GBL. 
dhe të udhëzimit 

Nr. 389/2012 GBL.

Çlirimi i lëndëve organike të ndashme (VOC), 
ndikimi mbi veçoritë e ndjeshme të ushqimeve 
të caktuara. Vlerësimi i aromave sensitive 
(ČSN) EN 1230-1

Përkon në përfshirjen e 
testeve të kryera për 

përdorimin në mjediset 
e brendshme të 

ndërtesave dhe për 
kontaktin indirekt me 
ushqimet në mjediset

e brendshme

Udhëzime të parlamentit 
dhe Këshillit Europian (EG) 

Nr. 1935/20014
Udhëzim i 

Ministrisë së Shëndetësisë
Nr. 38/2001 GBL.

Kërkesa higjenike për 
kontaktin me ushqimet dhe gjellët

Të dhëna teknike

R

Nanoteknologji në termoizolim

Interieur

Recycling Group Shpk
Distributor i autorizuar për:
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi 

Muhamet Gjollesha 78/1
Tiranë

Tel. 0683336788
E-mail: recycling.group@yahoo.com
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