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ULINZI        KUDUMU          WA JUU WA

JK WALL PUTTY

Imethibitishwa kwa : 
ISO 9001 (QMS) & ISO 14001 (EMS)
OHSAS 18001 & SA 8000



PUTIYA J.K. YA UKUTA

•	 Puti	 ya	J.K.	 ya	Ukuta	ni	 saruji	nyeupe	ya	poda	 laini	ambayao	
hutoa	kimalizo	sawa	kwa	kuta	na	dari	zilizopigwa	plasta	ya	saruji.

•	 Inatoa	kitako	sawa	cha	kupiga	rangi.
•	 Inatoa	kinzani	kwa	unyefu	wa	kimalizio	laini	kwa	upakaji	Zaidi	wa	

aina	zote	za	rangi.	(Kinzani	kwa	unyefu	inamaanisha	kinzani	kwa	
maji	katika	hewa	yenye	unyevunyevu	na	hakuna	kushika	maji/
uvujaji).

•	 Inatao	mtazamo	mzuri	wa	nje	na	ndani.
•	 Ni	poda	laini	ya	kuchanganywa	na	maji	kama	ilivyoelekezwa	kwa	

upakaji	wa	moja	kwa	moja	kwenye	maeneo	talio	na	plasta	ya	
ndani/nje	ili	kupata	kimalizio	laini	na	cha	kung’aa.

•	 Inaweza	kutumiwa	kwenye	saruji,	ukuta	uliopigwa	lipu,	kipande	
cha	saruji,	kuta	zilioundwa,	dira	za	saruji,	matofali	ya	uzito	mwe-
pesi	yenye	hewa.

•	 Haijapendekezwa	kwa	matumizi	kwenye	maeneo	yenye	rangi	au	
yasio	na	saruji.

UTAYARIJASHAJI WA UPANDE WA JUU
 
Eneo Mpya
Upande	 wa	 juu	 mpya	 unahitaji	 utayarishaji	 kama	 uondoaji	 wa	
vumbi,	 uchafu	 na	 kitu	 kigeni.	 Inafaa	 kutengenezwa	 kukiwa	 na	
mwanya,	nafasi	na	uharibifu.	Eneo	linafaa	liwa	katika	hali	ya	ma-
jimaji,	kabla	ya	upakaji	puti.

Eneo la Awali Ambalo halijapakwa Rangi
Nyezo	zote	huru,	kukua	kwa	ogani,	uchafu,	vumbi,	nk,	lazima	ion-
dolewe	na	ubapa	au	burashi	ya	waya.	Eneo	linafaa	liwa	katika	hali	ya	
majimaji,	kabla	ya	upakaji	puti.

Eneo la Awali Lililopakwa rangi
Sugua	eneo	na	burashi	ya	waya	ngumu	/	msasa	na	uoshe	kabisa	
ili	 itoke	rangi	ya	awali	/	chembe	za	vumbi	hadi	eneo	lenye	suruji	
/	plasta	lionekane.	Eneo	linafaa	kuoshwa	na	maji,	na	kuhakikisha	
eneo	linafaa	liwa	katika	hali	ya	majimaji,	kabla	ya	upakaji	puti.

Eneo la Kukwaruza Sana
Ikiwa	plasta	ya	eneo	ilikuwa	inakwaruza,	Kwanza	paka	saruji	ny-
eupe	/	mota	ya	saruji	nyeupe	na	usawazishe	eneo.	Koleza	eneo		
kwa	siku	2,	 kabla	 ya	kuanza	mpako	wa	puti.	Eneo	 linafaa	 liwa	
katika	hali	ya	majimaji,	kabla	ya	upakaji	puti.

Eneo Laini Sana
Ikiwa	 eneo	 ilitengenezwa	 kwa	 kulainisha	 saruji	 ambayo	 kwa	
kawaida	ni	laini	sana,	kugandisha	na	puti	kunaweza	kuwa	dhabiti	
ya	kutosha.	Kikangua	eneo	na	jiwe	/	karatasi	la	msasa	inapende-
kezwa	labla	ya	upakaji	puti.

Eneo karibu na kiuno sakafu
Uangalifu	zaidi	unapendekezwa	kwa	eneo	karibu	na	kiuno	
sakfu	cha	sakafu	(angalau	eneo	hadi	futi	moja	juu	ya	kiuno	
sakafu).	Wakati	wa	kusaga	kiuno	sakafu	na	sakafu,	udon-
go	huzalishwa.	Hukwama	kwa	ukuta	na	 isipooshwa	vizuri,	
puti	ya	ukuta	haitoa	motokeo	mazuri.	Nafasi	ya	mnato	wa	
chembe	 /	mbaya.	Angalau	eneo	hadi	 futi	moja	 juu	ya	kiu-
no	sakafu	 inafaa	kuoshwa	na	brashi	ya	waya	na	kuoshwa	
vizuri	 ili	udongo	uliowekwa	kwa	ukuta	umeondolewa	kabi-
sa.	Baada	ya	kukausha	ukuta,	puti	inaweza	kupakwa	kama	
kawaida.

Plasta inaonyesha dalili ya uwekaji wa chunyu / chumvi
Ikiwa	kutokana	na	maji	ya	chumvi	au	chumvi	katika	mchanga	/	
tofali,	tatizo	la	chunyu	inaagaliwa	kisha	eneo	lenye	plasta	linafaa	
kuwekwa	asidi	kidogo	kama	asidi	sitriki	kabla	ya	upakaji	puti	ya	
J.K.	ya	ukuta.	Vinginevyo,	puti	ya	ukuta	haitanata	kwa	ukuta	na	
tatizo	la	mnato	linaweza	kutokea.	Baada	ya	dakika	30	ya	kutibu	
eneo	linafaa	kuoshwa	vizuri	ili	kwamba	hakuna	aside	itakayobakia	
kwenye	ukuta.	Baada	ya	kukausha	vizuri,	puti	ya	ukuta	inaweza	
kupakwa	kama	kawaida.	Utendaji	huu	unafaa	kufanywa	chini	usi-
mamizi	unaostahili.

* Hali ya kuwa majimaji inaweza kutimizwa kwa kupaka mpako 
wa maji na brashi laini.
** Ukuta ukichomwa na jua, umwagaji wa maji zaidi utafanywa ili 
kuondoa joto kutoka kwa eneo na kisha kuweka ukuta kwa hali 
ya  majimaji.

UTAYARISHAJI WA LAHAMU YA PUTI YA UKUTA YA J.K.
 
•	 Chukua	 kiwango	 kin-

achohitajika	 cha	 Puti	
ya	Ukuta	ya	K.K	katika	
sinia.

•	 Changanya	 kiwango	
cha	 maji	 kilichobaki	 ili	
kupata	uzito	unaotaka.

•	 Kanda	 /	 changanya	
Puti	 na	 usubiri	 dakika	
chache.

•	 Changanya	kiwango	cha	maji	 kilichobaki	 ili	 kupata	uzito	unao-
taka.

•	 Juzuu	ya	35-40%	ya	maji	inahitajika	ili	kutayarisha	lahamu	ya	uzito	
•	 Changanya	kwa	nguvu	kwa	dakika	5-10	ili	kutengeneza	lahamu	

isiyo	na	bonge,	kama	ilivyoonyeshwa.
•	 Bidhaa	inafaa	kuchanganywa	kwa	viwango	ambavyo	vinaweza	

kutumiwa	katika	saa	2	ya	utayarishaji	wake.
•	 Kuchanganya	kunaweza	kufanywa	kwa	mikono	au	kichanganishi	

kinachofaa	cha	stima.

UPAKAJI
 
Tunapendekeza:
•	 Upeo	wa	mipako	(safu)	miwili	ya	Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.
•	 Upeo	wa	uzito	wa	mpako	(safu)	wa	mmoja	1.5mm.
•	 Upeo	wa	uzito	wa	mpako	(safu)	wa	pili	1.0mm.
•	 Kadirio	la	upakaji	unaowezekana	ni	uzito	wa	35	sqft./mm./kg	

ya	Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.
•	 Kwa	 uzito	 uliopendekezwa	 hapa	 juu,	 upakaji	 unaoweza	

kutimizwa	ni	@14sq.ft/kg	ya	Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.	Au	mfuko	
wa	280	sq.ft/20kg	wa	Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.	hata	hivyo,	upa-
kaji	kamili	unaotimizwa	unalingana	na	hali	ye	eneo	la	kitako	na	
uzito	uliokamilika.

TUNAPENDEKEZA :

•	 Hakikisha ya kwamba 
eneo lina plasta AU 
limetengenezwa na 
nyenzo za saruji

•	 Hakikisha eneo ni safi 
kabisa.

•	 Hakikisha ya kwamba 
eneo linamkwaruzo 
wastani (Halina mk-
waruzo sana au kuwa 
laini sana).

•	 Hakikisha ya kwamba 
eneo ni majimaji tu. 
Kuwa na maji sana 
kwenye eneo kunafaa 
kuepukwa.

•	 Mpaka mpako wa 
kwanza.

•	 Tumia mwiko mpana/ubapa/mwiko wa mwashi kwenye 
ukuta na usanidi wa “chini hadi juu”.

•	 Paka mpako wa pili baada ya saa 4 katika Msimu wa joto 
na baada ya saa 12 katika msimu wa baridi. Mpako wa pili 
utapakwa kwa “mlalo” ili kusawazisha alama za upakaji wa 
mpako wa kwanza, kukiwa nazo.

•	 Changanya tena lahamu ya puti kwa dakika 1, ikiwa 
itawachwa bila kusumbuliwa kwa dakika 30.

•	 Ruhusu kukauka kabisa kwa siku 3, na kisha utumie msasa 
laini ili kuondoa alama za upakaji, ikiwa kunazo

AU

•	 Nusu saa baada ya upakaji mpako wa 2 kulainisha kunawe-
za kufanywa na mwiko wa mwashi.

•	 Upakaji rangi unaweza kufanywa baada ya siku 3 au zaidi za 
kazi ya puti lakini itahakikishwa ya kwamba puti imekauka 
kabisa kabla ya kupaka rangi.

•	 Safisha zana za upakaji na maji safi.



TAHADHARI

•	 Ingawa	Puti	 ya	Ukuta	 ya	J.K.	haina	nyenzo	za	 sumu,	 tumia	
glavu	za	raba	wakati	wa	kuchanganya.

•	 Tahadhari	inafaa	kuangaliwa	ili	kuepuka	kuvutha	hewa	ya	vum-
bi	wakati	wa	kutumia	poda	ya	puti	au	wakati	wa	kuondoa	ala-
ma	za	upakaji	na	msasa	laini-kuvaa	kinyago	cha	pua.

•	 Weka	bidhaa	mbali	na	ufikiaji	wa	watoto.

•	 Punde	 tu	 lahamu	 ya	 puti	 ikiwa	 ngumu,	 haitatumiwa	 kwa	
kuongeza	maji.

KULOWANISHA

Kukoza	kwa	kawaida	na	maji		mengi	hakuhitajiki.	Na	kuweka	kwa	
mtazamo	 mzingira	 ya	 halijoto,	 kulowanisha	 kulingana	 na	 hitajio	
kunapendekezwa.

•	 Koza	eneo,	kabla	ya	upakaji	puti
•	 Baada	ya	kupaka	mpako	wa	kwanza	koza	eneo	kwa	upole.
•	 Baada	 ya	 upakaji	 wa	mpako	wa	 pili,	 koza	 eneo	mara	mbili	

kwa	 siku	 angalau	 kwa	 siku	moja,	 ikiwa	msimu	 unadai.	Maji	
yatapakwa	kwa	upole.

HIFADHI

•	 Hifadhi	Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.	katika	mahali	palipokauka
•	 Fungua	mfuko	kabla	ya	utumizi

SIFU MUHIMU ZA PUTI UKUTA YA J.K.

•	 Hatupendekezi	kuchanganya	pigmenti	/	 	kipakia	rangi	katika	

Puti	ya	Ukuta	ya	J.K.
•	 Ubora	wa	eneo	lililopakwa	rangi	inaurari	moja	kwa	moja	kwa	

ubora	wa	 eneo	 ambalo	 halijapakwa	 rangi.	 Puti	 ya	Ukata	 ya	
J.K.	huonyesha	Hali	sawa	kama	eneo	ambalo	halija[akwa	ran-
gi	kwa	upakaji	rangi.

•	 Rangi	inaweza	kupakwa	kwenye	Puti	ya	Ukuta	wa	J.K.	na	au	
bila	mpako.	Vinginevyo,	utumiaji	wa	mpako	utakuwa	wa	man-
ufaa	kwa	bei	kukiwa	rangi	za	bei.

•	 Mng’aro	mweupe	na	eneo	 laini	ambayo	 inaweza	kuwachwa	
bila	kupakwa	rangi.

•	 Maisha	ya	puti	ya	Ukuta	ya	J.K.	ni	ndefu	kama	maisha	ya	plas-
ta	iliyo	chini	ya	saruji	ya	kijivu

•	 Inazuia	kukua	kwa	algae	na	kuvu	kwenye	kuta.
•	 Aina	 yoyote	 ya	 rangi	 ya	 maji	 inaweza	 kupakwa	moja	 	 kwa	

moja.
•	 Kama	ilivyoenea	ikiwa	kuna	puti	zingine	zisizo		za	saruji,	upa-

kaji	mpako	hupendekezwi	kabla	ya	upakaji	wa	Puti	ya	ukuta	ya	
J.K.	hii	inaokoa	gharama.

UFUNGAJI

•	 Paketi	za	1kg	P.P	zilizowekwa	katika	mfuko	wa	pili	wa	HDPE	
wa	20kg	kwa	urahisi	wa	kushughulikia.

•	 Bunda	za	5kg	zilizowekwa	katika	mfu-
ko	wa	pili	wa	HDPE	wa	20kg	kwa	ura-
hisi	wa	kushughulikia.

•	 Mfuko	wa	P.P	wa	20kg	uliofomekwa

•	 Mfuko	wa	P.P	wa	40kg	uliofomekwa

Utayarishaji wa Eneo Njia ya Upakaji

Viwango vya Utekelezaji :

•		ASTM	C191		 •		ASTM	C948		 •		ASTM	C348
•		ASTM	C349		 •		ASTM	D4541	 •		ASTM	C1794
•		USEPA	24

Vigezo vya kiufundi :

Mwonekano   Nyeupe ya rangi ya Puri

Mvu Uzito (Kg/M3) 		1670

Kuweka Muda   6 - 12 Masaa

Nguvu ya Flexural   3.13 N/mm2

Nguvu za Nguvu   10 N/mm2

Pull-Off Strength   0.63 N/mm2

Rangi 
Inayokuza 
Uchafu wa 

Viumbe 
Hai

Sugua ana burashi 
ya waya

Osha Eneo Lililota-
yarishwa na maji

Safisha na kukoza eneo 
kabla ya kupaka Puti ya 

Ukuta ya J.K.

Paka mpako wa kwanza 
kuanzia chini hadi juu na 

ubapa wa puti. 

Subiri saa 4 katika Msimu 
wa Joto. Subiri saa 12 

katika Msimu wa Baridi.

Safisha eneo na 
kitambaa kilichokauka.

Uchanganishaji wa Puti ya Ukuta

Ichanganye hadi iwe lahamu nzito ya ubora unaweza fany 
kazi anza kutumia mchanganyo baada ya dakika 5-10.

Paka mpako wa pili. Tengeneza umbile Subiri siku 3 Lainisha eneo na msasa 
laini kabla ya kupaka 

rangi, ikihitajika.

Eneo likikauka, Paka 
rangi.



ZANA ZA UPAKAJI (YA UPAKAJI NA TISHU)

UTENDAJI KWA MTAZAMO

SIFA PUTI YA UKUTA YA JK PUTI ASILI POP

Eneo	la	upakaji Inaweza	kupakwa	kwa	upande	
wa	nje	/	uliowazi	/	ndani	/	dari

Haiwezi	kupwa	kwa	upande	wa	
nje	/	uliowazi

Haiwezi	kupwa	kwa	upande	wa	
nje	/	uliowazi

Sifa	ya	kugandisha Puti	ya	saruji	kwa	hivyo	sifa	nzu-
ri	ya	kugandisha

Sifa	ya	kugandisha	ya	chini	ku-
tokana	 na	 utumizi	wa	 poda	 ya	

chaki.
Sifa	ya	chini	ya	kugandisha

Eneo	la	upakaji
14sq.ft/kg	kwenye	ukuta	mpya	
laini	 iliyopakwa	 plasta	 kwa	

kimalizio	kizito
@10sq.ft/kg	kwa	uzito	sawa. @6.7	sq.ft/kg	kwa	uzito	sawa.

Uthabiti

Uthabiti	 kwa	 ubora	 kwa	 kuwa	
imetengenezewa	 kwa	 kiwanda	
iliyotengenezwa	 na	 viambato	
msingi	 na	 udhabiti	 wa	 ubora	

unaoendelea.

Tofauti	kubwa	katika	sifa.	Ubora	
wa	viambato	ikitofautiana	kuto-

ka	eneo	hadi	kwa	eneo.
Tofauti	kubwa	katika	ubora.

Utamiaji	wa	Rangi	ya	maji
Rangi	 kidogo	 ya	 maji	 inahitaji-
ka	kwa	sababu	ya	ufyonzaji	wa	

chini

Inahitaji	Rangi	mingi	ya	maji	kwa	
sababu	ya	ufyonzaji	wa	juu.

Inahitaji	Rangi	mingi	ya	maji	kwa	
sababu	ufyonzaji	wake	ni	wa	juu

Gharama

Gharama	 ya	 chini	 kutokana	na	
kudumu	 muda	 mrefu,	 hakuna	
Gharama	 ya	 Mpako,	 ufyonzaji	

wa	chini	wa	rangi.

Gharama	ya	mwisho	iko	juu Gharama	ya	mwisho	iko	juu

Kudumu	 Inadumu	 zaidi	 kwa	 sababu	 ya	
sifa	ya	kugandisha Haidumu	sana	 Haidumu	sana

Mtazamo
Muonekano	 bora	 kutokana	 na	
weupe	 wa	 juu	 wa	 Puti	 (Min.	

93%)

Muonekano	 sio	 kama	 JKWP	
kutokana	 na	 njanonjano	 yake	

ya	chini
Mpako	ni	lazima

Mpako	kwenye	kitako	cha	upa-
nde	wa	juu Hakuna	hitaji	la	mpako Mpako	ni	lazima. Mpako	ni	lazima.

Uwezo Juu	kama	saruji Uwezo	wa	chini Uwezo	wa	chini	sana

Kinzani	kwa	Maji Ukinzani	mzuri	kwa	unyefu Haikinzani	unyefu Inaambuka	ikipata	maji

Kumbuka:	Maeleza	yaliotolewa	katika	mwongozo	huu	ni	ya	uelekezaji	wa	jumla.	Agizo	muhimu	kwa	hali	tofauti	za	eneo	inawezo	kutolewa	ikiitishwa.	
Hata	hivyo,	kampuni	haiwajibiki	kwa	upakaji	usio	sawa	wa	bidhaa.

Ofisi ya Masoko :


