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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Stuko e bardhë për ndërtim bazuar në rrëshira akrilike të 

kopolimerit për aplikime brenda dhe jashtë. Mund të përdoret 

për aplikim me mistri në sipërfaqet prej druri, allçie, betoni, 

mure gipsi, etj. E butë në përdorim, përhapet në mënyrë të 

njëtrajtshme, nuk rrëshqet dhe mbushet në mënyrë të 

përsosur. Thahet shpejt pa flluska dhe smerilohet lehtë duke 

ofruar një sipërfaqe të lëmuar dhe të qëndrueshme. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Mat. 

Graviteti 

specifik 

1,69– 1,72 kg/lt. 

Rendimenti 

i mbulimit 

Siguron 2 - 3 m²/kg në varësi të trashësisë së 

shtresës.  

Hollimi 
Gati për përdorim. 

Koha e 

tharjes 

Thahet pas 1-2 orësh, në varësi të kushteve 
atmosferike dhe trashësisë së shtresës. 

Mundësia 

për shtresë 

të dytë 

8-10 orë. 

Klasa e 

POA 

“Astarë izolues”. Lloji Y. Vlera e pragut të 

POA = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale për 

produktet e gatshme = 25 gr/lt. Plotëson 

kërkesat e Ligjit pas vitit 2011. POA: 

përbërësit organik të avullueshëm me pikën e 

vlimit <250 °C. 

Ngjyra 
E bardhë. 

 

  

Smaltofill 

Stuko akrilike për aplikim me 

spatul për Dru dhe Muraturë 

 Rendimenti i mbulimit: 2 - 3 

m²/lt  

 

 Koha e tharjes: 1 - 2 orë 

 

 Hollimi: 

 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

10 orë 

 

 Paketimi: 400 gr, 800 gr, 5 kg 

 

 Aplikimi: Me spatul 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqen nga vajrat, pluhuri, papastërtitë e huaja, 

copëzat e lira, etj. 

APLIKIMI 

Stukoja është gati për përdorim. Aplikohet me spatul. Nuk aplikohet në 

temperatura nën 5 oC. Përhapeni stukon në mënyrë të njëtrajtshme me 

spatul. Pasi të thahet mirë, pastrojeni me rërë dhe më pas lyeni fillimisht 

me Smaltoplast Universal Primer ose SMALTODUR hydro, SMALTODUR, 

SMALTOX hydro, SMALTOX mono, MASTER PRIMER ose me astarin 

VELATOURA SMALTOLUX në varësi të përdorimit përfundimtar. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Kthejeni materialin nga mjetet përsëri në enë dhe pastrojini ato 

menjëherë pas përdorimit me ujë dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e hapësirës 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët 

se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e 

produktit në fund. 

RUAJTJA 

Pas aplikimit, mbyllni enën fort për ta ruajtur në gjendje të mirë për 

përdorim në të ardhmen. Mbajeni në vend të freskët. Mbroni materialet 

nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. 

SHËNIME 

SMALTOFILL PUTTY nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


