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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

POLYDOX është një produkt i përparuar teknologjikisht, i bazuar 

në rrëshira akrilike të veçanta, të cilat sigurojnë ngjitjen, 

depërtimin, ngurtësimin dhe rezistencë të lartë ndaj konsumimit 

dhe goditjeve. Mbron sipërfaqet e lyera nga efektet e motit dhe 

ndotjes së ajrit dhe nuk zverdhet. Produkti ka rezistencë të lartë 

ndaj ujit dhe alkaleve. Nuk shkëputet lehtë. 

POLYDOX është i përshtatshëm për mermer, pllaka Karystos, 

tulla zjarr rezistente ndaj zjarrit, pllaka, pllaka qeramike, 

mozaikë, suva, pllaka çimentoje, porolite, pllaka azbesti, gurë 

jo-absorbues, etj., të ekspozuar ndaj kushteve të motit. Mund 

të përdoret gjithashtu për përdorim të brendshëm në sipërfaqe 

të ngjashme, për qëllime estetike dhe dekorative. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Saten në gjysmë shkëlqim, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. 

Graviteti 

specifik 

0,90 – 0,94 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

7-9 m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi 
Gati për përdorim ose, nëse kërkohet, holloheni 
deri në 10% për vëllim me Holluesin VECHRO 
Nr. 1. 
Kujdes! Produkti nuk mund të hollohet me 
SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 

Koha e tharjes 
Thahet për 1 - 1 ½ orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

Të paktën 6 orë pas aplikimit të shtresës së 

mëparshme. 

Klasa e POA 
“Astarë lidhës”. Lloji D. Vlera e pragut të POA 

= 750 gr/lt. Përmbajtja maksimale për 

produktet e gatshme = 710 gr/lt. Plotëson 

kërkesat e Ligjit pas vitit 2011. POA: përbërësit 

organik të avullueshëm me pikën e vlimit <250 

°C. 

Rezistenca ndaj 

ujit & alkalineve 

Produkti ka rezistencë të lartë ndaj ujit dhe 

alkaleve. 

Ngjyra 
Pa ngjyrë - Transparente. 

 

  

Smaltolux Master 

Primer 

Astar ekologjik akrilik për 

shumë përdorime  

 Rendimenti i mbulimit: 7-9 

m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 1½ orë 

 Hollimi: 0% ose deri në 10% në 

Holluesin Nr. 1 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 6 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 Aplikimi: Furçë lyerje, rul, furçë 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga vajrat, yndyrat, lubrifikantët, vaji i 

karburantit, parafina, por edhe nga trupat e huaj dhe duhet të jetë 

plotësisht e thatë. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë. Aplikoni një deri në dy shtresa POLYDOX. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. 

Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini 

ato me tretësin nr. 1 të VECHRO, me ujë të nxehtë dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. 

Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në 

fund. 

RUAJTJA 

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe 

ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që 

ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të 

minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit. 

SHËNIME 

 TË RREZIKSHME PËR MJEDISIN. 

 TË DËMSHME. 

Mund të gjeni më shumë informacion në Fletën e të Dhënave të Sigurisë 

së Materialit (MSDS). 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve. 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive 

dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me 

kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo 

dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për 

përdorimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


