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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

MAT IMPREGNATION POLYDOX Hydro është një produkt mbrojtës 

prej guri me bazë uji, pa aromë, me një përbërje të veçantë që 

siguron depërtim të shkëlqyer, rezistent ndaj ujit, vajrave, 

yndyrës dhe ndotësve të tjerë për sipërfaqet e jashtme dhe të 

brendshme.  

Aplikohet në sipërfaqe përthithëse, si pllaka Karystos, mermer, 

tulla dekorative, tulla rezistente ndaj zjarrit, porolit, gurë 

natyralë dhe artificialë, pllaka dhe materiale të tjera qeramike, 

gurë çimentoje, çimento të përforcuar, etj.  

Nuk krijon shtresë, nuk zverdhet dhe nuk ndryshon sipërfaqen e 

mbrojtur, pastrohet lehtë dhe parandalon rritjen e kërpudhave. 

Mbron shtëpitë dhe strukturat prej guri nga efektet e motit dhe 

ndotjes së ajrit. Produkt i nanoteknologjisë së aplikuar. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Mat. Nuk formon shtresë. 

Graviteti 

specifik 

0,98 – 1,02 kg/lt. 

Rendimenti 

i mbulimit 

4-8 m²/lt për shtresë, në varësi të përthithjes  

së sipërfaqes. 

Hollimi 
Gati për përdorim. 

Koha e 

tharjes 

Sipërfaqja thahet për 30 minuta. 

Mundësia 

për shtresë 

të dytë 

Lyhet me një shtresë të dytë ½ -1 orë pas të jetë 

tharë plotësisht shtresa e mëparshme. Këto afate 

kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe 

me lagështirë. Kujdes! Mos e lyeni përsëri ditën 

tjetër! 

Klasa e POA 
"Veshje të veçanta me një përbërës / për 

dysheme". Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 100 

gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA për produktet 

e gatshme = 5 gr/lt. POA: përbërësit organik të 

avullueshëm me pikën e vlimit <250 °C. 

Ngjyra 
I disponueshëm në ngjyrë qumështi transparente. 

Nuk ngjyroset. 

 

 

Polydox Hydro 

Mbrojtës prej guri rezistent 

ndaj ujit 

 Rendimenti i mbulimit: 4- 8 

m²/lt  

 Koha e tharjes: ½ orë 

 Hollimi: gati për përdorim 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 1 - 2 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqen nga yndyra, pluhuri, vajrat, vaji, 

lubrifikantët, boja e vjetër, pjesët e lirshme, ndryshku, etj. Sipërfaqet që 

do të lyhen duhet të jenë tërësisht të pastra dhe të thata. Depërtimi më 

i mirë i mundshëm arrihet kur sipërfaqet përmbajnë sa më pak lagështi. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë. Vendosni sasinë më të madhe të mundshme të MAT 

IMPREGNATION POLYDOX hydro në mënyrë që sipërfaqja ta përthithë 

mirë. Nëse nevojitet një shtresë e dytë, shihni me kujdes kohën që 

nevojitet të thahet shtresa e mëparshme. 

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 

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


