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Eshte puna jone te mbrojme ndertimin tuaj
	
  
Asgjë nuk kërcënon integritetin strukturor dhe cilësinë e mjedisit të brendshëm të një ndërtese
ashtu si e kercenon hyrja e ujit ose lageshtira.Kjo eshte arsyeja pse parandalimi i ujit eshte shume
i rendesishem per mbrojtjen e strktures se ndertimit si dhe per pasurite e vlefshme qe ka brenda
saj,njerezit,orendi ,pajisje ,inventare , etj. Duke pasur parasysh ceshtjet gjyqesore te zhvilluara
per ndertimet e diteve te sotme, ne besojme tek CETCO dhe tek Programet e Sigurimit te
Garancise dhe te Sigurise per mbrojtjen e nderteses suaj nga depertimi i ujit, me ane te krijimit
te udhezimeve sa me efektive , me produkte hidroizolimi cilesore,me instalimin e duhur te tyre,
si dhe me inspektimin e kualifikuar dhe te pavarur.

Vendosja e rrjetit ofron mbrojtje te plote	
  
Rrjeti sistematik i CETCO-s per mbrojtjen ne menaxhimin e ujit ka provuar se eshte një mjet
efektiv për te siguruar cilesi ne dizajne dhe ne instalim,te cilat jane dhe shenjat dalluese te nje
strukture te thate.	
  Sistemi i hidrizolimit CETCO eshte i njohur për sigurimin e nje performance

afatgjatë dhe instalim te shpejte me një vlerë të jashtëzakonshme. Ne me teper se 45 vjet
,CETCO ka demonstruar sigurine dhe rritjen e cilesise te produkteve te saj.

Programi mbrojtes HydroShield garanton:
Ndihmese ne dizenjim – dizenjimi I sistemit dhe specifikimi duke iu referuar se cili eshte tipi I
sistemit te hidroizolimit qe i pershtatet sajtit te kushteve dhe konstruksionit te projektit tuaj.

Inspektimi I sistemit – Stafi teknik I CETCO-s mund të sigurojë një rishikim tërësor të
specifikimeve dhe detaje rreth instalimit te produkteve te ndryshme.

Ofertat e produktit te plote –perfshijne membranat, parandaluesin e ujit, produktet e kullimit
dhe aksesoret detajues.
Detajet specifike te punes CAD – Detajet CAD te krijuara per te minimizuar vendimet në
terren të cilat janë gjithmonë të planifikuara dhe kerkojne motivim.

Sigurimi I cilesise – Takimi I detyrueshem para ndertimit për shqyrtimin e instalimit me të
gjitha palët e përfshira.

Instalimi i materialit nga profesioniste me pervoje – per siguri e instalimit e duhur te
materialit,brenda udhezimeve te prodhuesit, nga profesioniste te trajnuar.

Kontrolli i pavarur – per verifikimin e instalimit e duhur dhe materialeve te pademtuara para
mbeshtjelljes.

Pergjegjesia e kontrates – garancia është një kontratë e drejtpërdrejtë midis pronarit te
ndërtesës dhe fabrikes se hidroizoluesit.Ne kontrate nuk perfshihet nje pale e dyte apo e trete.

Sigurimi financiar – Sigurimi i hidroizolimit i mbeshtetur nga sigurimi me i forte ne industri.

Angazhimi yne per cilesine.
Instalimet e sukseshme te hidroizolimeve kane ardhur si rezultat i konstruksioneve te ngurta,
cilesise se produkteve, instalimit te pershtatshem (te duhur), dhe inspektimeve ne terren.Si pjese
e skuadres suaj,CETCO e bën më të lehtë që të merrni punën afatgjatë që ju prisni nga
hidroizolim dhe nga sistemi juaj hidroizolues, duke siguruar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvillimi dhe hulumtimi ne rang boteror
Ndihma gjate dizenjimit
Aplikues profesioniste me pervoje
Sherbimi i kontrolleve te pavaruara
Puna dhe garancia e materialeve
Programet e perseritura te trajnimit

NDIHMA NE PROJEKTIM
Na lejoni ne te punojme per ju
CETCO ofron një gamë të gjerë te shërbimeve ndihmese ne projektim dhe mjeshtrine teknike.
Duke qene lider (udheheqes) te industrise , kemi burimet dhe gjejme kohen e mjaftueshme per
t’u perqendruar në nevojat specifike të projekteve tuaja. Ne kemi shume përvojë ne zgjedhjen
e materialeve dhe aplikimin e tyre, ne përgatitjet specifike , dhe zgjidhje të besueshme dhe te
sigurt për projektin tuaj.	
   Profesionistët tanë do të punojnë krah për krah me ju për të siguruar
suksesin e projektit tuaj nga dizajni nepermjet ndërtimit. Nga projektet themelore e deri tek ato
me te rreptat , aplikimet mauale CETCO sigurojnë aplikimin themelor te shëndoshë për kushte
hydrostatike dhe jo-hidrostatike. Një tjetër shërbim qe stafi ynë siguron eshte aftësia e CAD
per te prodhuar ne menyre efikase vizatime cilesore nepermjet AutoCAD , te bazuara në dizajnet
e projekteve aktuale dhe kushtet në terren.

PROGRAMI PER APLIKIM

Programi i aplikimit i miratuar dhe me pervoje,zejtaria profesionale
Për shkak se rrjedhjet janë zakonisht rezultat i instalimit të pasakte ,zgjidhja më e mirë është që
të kemi një aplikues të trajnuar dhe me përvojë per te instaluar një sistem te projektuar
hidroizolimi siç duhet . Duke filluar qe nga viti 1981 ,	
  CETCO ka mbajtur dhe ka menaxhuar një
program te miratuar aplikimi ku lidhesi i kontrates duhet te jete me përvojë profesionale, jo
vetëm që të ketë aftësinë për të kryer instalimet me cilesi te larte , por gjithashtu te kete aftesi
kontraktuale qe te jete në gjendje për të kryer punën ne lidhje me sigurine e garacise . Ky
angazhim afat-gjatë i cilësisë se aplikuesit nuk mund të krahasohen me asnjë prodhues tjeter te
njohur hidroizolimi . Sot, pas disa dekadash të suksesit, CETCO eshte angazhuar plotësisht për
te aplikuar programin e tij, duke punuar me profesionistet me të aftë për të mbrojtur pasuritë
tuaja, t'ju japin besimin dhe siguri te larte per instalimin.

Avantazhet e programeve aplikuese :
•
•
•
•

Siguron cilesi te instalimit me performance maksimale
Profesionistë me përvojë që kanë njohuri në lidhje me aplikimet hidroizoluese te
materialeve te instaluara
Vetem instalimet nga aplikues te miratuar janë të ligjshme për programin e sigurimit te
garancisë
Minimizon rrezikun e dëmtimit nga lageshtira dhe kostot afatgjata të riparimit.

INSPEKTIMET
Rrjedhjet e ujit jane te shtrenjta dhe te kushtueshme
Kur vjen puna te hidroizolimi ,problemet jane te veshtira dhe te kushtueshme per tu
zgjidhur.Zakonisht kostot e materialeve jane te veshtira per tu perballuar . Ne shume raste
kostoja e riparimit mund ta kaloje koston e instalimit fillestar. Kostot e konsiderueshme te
riparimit nuk perfshijne,riparimin e brendshem perfundimtar,	
  rehabilitimin e mykut , të ardhurat

humbëse për shkak të zvogëlimit ne përdorimin e hapësirës se ndërtimit dhe profanit nga
proceset gjyqësore te produktit.

Te jeni te sigurt se ate qe kerkoni do e merrni!
Ekipi i trete i insepktimeve te pavarura
Hidroizolimi ne ndertimet e reja eshte pikerisht nje perqind ose me pak se kostoja e nderteses ,
por eshte edhe shkaku kryesor i defekteve ne ndertim per te cilat shpeshhere hapen dhe ceshtjet
gjyqesore . Statistikat zbulojne se deshtimet e hidroizolimeve ndodhin per shkak te
papershtatshmerise se produkteve te aplikuara ose prej gabimeve ne instalim. Inspektimet
efektive te hidroizolimit kerkojne site per vizita te shumta dhe perpjekje per nje fushe te
koordinuar mire.

Pajtimi me kerkesat e projektit gjate instalimit dhe punes pasuese te tregtareve te tjere , mund te
monitorohet nga ekipi i trete i inspektimeve te pavaruara . Me kete shkalle cilese kontrolli ne
vend , programin i sigurimit HydroShield ka nje garanci te forte .
Shumica e rrjedheve nuk ndodhin per shkak te materialeve te demtuara, por prej ketyre shkaqeve
kryesore.

Substrate te pergatiura dobet

Nje person nuk mund te prese qe nje cipe hidroizolimi te funksionoje korrektesisht kur aplikohet
ne nje substrat te pergatitur ne menyre te pasakte.

Instalim i papershtatshem dhe i detajuar
Rrjedhjet jane shpeshhere rezultat i gabimeve njerezore ne instalim. Edhe gabimi me i vogel
mund te coje ne demtime te konsiderueshme .

Demtimi pas instalimit

Hidroizolimi eshte demtuar ne menyre rutinore nga trafiku i mevonshem i ndertimit dhe
operacioneve .

“Fushat” Zgjidhjet per nevojat kryesore dhe specifike te tyre.
Instalimet e pakompletuara ose me te meta per te mbajtur projektin ne program dhe shpenzimin
fillestar , ngrene pyetje rreth cilesise.
Programi HydroShield eshte projektuar per te eleminur keto shkaqe kryesore të rrjedhjeve të ujit
gjate planifikimit te para-instalimit, zejtarise me përvojë, dhe inspektimeve në vend, duke
rezultuar në punën lryesore dhe superiore te hidroizolimit.

The fine print distinction (Nuk di si tja bej
perkthimin qe ti jap nje kuptim sic duhet kesaj fjalie)
Cfare do te thote “the fine print distinction”?

Pas te gjithave ajo qe ka me teper rendesi eshte ajo qe vertet ndodhet tek Fine Print.
Duke ditur qe investimi yt ne hidroizolim eshte i mbrojtur nga nje garanci , atehere je me teper I
qete ne vetvete. Por, garancite mund te jene te ndryshme ne fushen qe ato mbulojne.Per
shembull, garancite per sistemet tona te hidroizolimit ekzekutojne edhe te drejtat per pjesen e
materialeve dhe te punes, jo vetem garancine e produkteve ,ashtu si veprohet ne shume fabrika te
tjera.
Dokumentet e garancise shpesh përmbajnë masa ndaluese qe kufizojne detyrimet e garancise
dhe korrigjojne pronarin në rast se ka problem me dokmentat .Garancia mund të përmbajë edhe

kufizime të tjera, të tilla si ndalimin e transferimit te garancisë, përjashtimin e dëmeve qe mund
te ndoshin per arsye te caktuara. Keshtu qe duhet te marrrim ne konsiderate dhe te krahasojme
keto faktore kur vleresohet nje oferte garancie :

Kohezgjatja e garancise :
Kjo eshte dhe vecoria kryesore perse autorizuesit kerkojne te shesin me kembengulje, dhe ajo qe
shume pronare nuk arrijne te shikojne.Megjithese eshet e rendesishme, kohezgjatja e garancise
nuk duhet te jete kriteri primar ne zgjedhjen e nje sistemi hidroizolimi. Zgjedhja duhet te
bazohet ne cilesine e produkteve si dhe ne perputhshmeri me projektin e ardhshem .Nje garanci
afatgjate nuk duhet te kete shume vlere per nje pronar, nese hidroizolomi nuk eshte I kenaqshem
dhe vazhdon akoma te pikoje.Mos e lejoni garancine qe tju kompromentoje,apo te deshtoni dhe
ju me te.

Cmimi i garancise
Duke u kombinuar me kohezgjatjen e garancise ,ky tipar tregon vertetesine e saj. Cili eshte
maksimumi i dollareve qe lejohet per te korrigjuar kete problem?
Megjithate kohezgjatja e garancise mund te kete nje kohe te gjate por jep leje minimale per
vlerat aktuale . Shume garanci e kufizojne pergjegjesine monetare te fabrikave . CETCO eshte
nje garanci “ pa limit ne dollare” e cila nuk ka kufizime ose pergjegjesi monetare.Disa garanci
jane pro- vleresimeve.	
  Kuptimi i kohezgjatjes se garancise është reduktuar proporcionalisht në
varësi të viteve te instalimit. CETCO qëndron mbrapa sistemeve te saj 100% hidroizoluese
garancite e pavleresuara. Ju keni mbrojtje te plote qe nga koha e instalimit e deri ne kohen deri
ne kohezgjatjen e garancise.

Kushtet e garancise

Cfare ofron garancia per te korrigjuar tek kerkesa?Me teper produktet qe nuk kane pasur sukses
?Materiale dhe pune per zevendesim?Garancia e CETCO-s i mbulon te dyja,materialet dhe
punen.Megjithate per te kuptuar plotesisht se cfare mbulon garancia duhet te kuptojme qe

fillimisht ndihmon pronaret per te marre vendimin e duhur –pra, nje garanci mbrojtjeje nga
CETCO.

Burimi i mbulimit
Nje garaci eshte po aq e mire sa dhe kopmania nga e cila perfaqesohet.	
  Ajo i ndihmon pak per te
pasur nje kohezgjatje temadhe nga një kompani që është shperbere dy vjet mr vone.CETCO
është një kompani financiarisht e qëndrueshme që ka ndertuar një reputacion të fortë në
industrinë që nga viti 1963. CETCO është mbështetur nga pasurite e kompanise meme
ndërkombëtare tregtare , AMCOL , në NYSE nën, duke perdorur simbolin ACO.

Cilesia e produkteve – Preformanca e provuar
Që nga viti 1963, mbi një milion metra katrore të hidroizolimit te produkteve CETCO kanë qenë
të instaluara në mbarë botën duke u bërë standardi me të cilin të gjithë membranat e tjera te
hidroizolimit janë krahasuar.
Duke specifikuar produktet CETCO, ju jeni duke siguruar performancën optimale te
hidroizolimit nga produktet inxhinierike posaçërisht për t'u integruar dhe instaluar si një sistem
hidroizolimi i plotë .CETCO prodhon dhe tregton një linjë të plotë cilesore te membranave
hidroizoluese, parandalues te ujit , si dhe një linjë të plotë të instalimit te aksesoreve te tjera
gjithçka tjeter qe ju nevojitet.Gama e gjere e produkteve tona dhe instalimi i shpjete i sistemeve
tona te hidroizolimit ju lejon të punoni me një prodhues të vetem për të mbuluar të gjitha
nevojat tuaja te hidroizolimit.

Grupi i Produkteve te Ndertimit CETCO është një forcë lëvizëse në industrinë komerciale te
hidroizolimit , sepse ne jemi fokusuar ne sigurimin e zgjidhjeve të plota te hidroizolimit .
CETCO ka burimet, objektet, mjeshtrine , dhe linja të gjera të produktit për të përmbushur
nevojat tuaja specifike te hidroizolimit . Një sistem i përgjithshëm hidroizolimi nga CETCO
thote qe ju keni nje burim te vetëm të përgjegjësisë - një kompani përgjegjëse për cilësinë e
produkteve dhe një kontakt për shërbimin, mbështetje teknike dhe pergjegjesi . Vec kesaj

garancie, të gjitha garancite e CETCO-s janë të mbështetura nga asetet e korporatës se
larmishme gjysmë-miliardë dollarëshe . Të gjitha gjërat merren ne konsiderate duke përdorur
një burim të kualifikuar për nevojat tuaja te sistemeve komerciale te hidroizolimit .

