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Smaltolux hydro 
Llak ekologjik me bazë uji

 Rendimenti i mbulimit: 11 - 
13 m²/lt

Koha e tharjes: 2 - 3 orë 

 Mundësia për shtresë të dytë: 
6+ orë 

Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë 
me spërkatje 
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 Hollimi: deri në 10 % për vëllim 
të holluar me ujë për aplikim me furçë 
ose rul, ose deri në 20 % për aplikim me 
pistoletë me spërkatje.

Llak akrilik poliuretani me bazë uji, ekologjik, me cilësi të lartë, 
pa aromë. Ideal për përdorim në ambiente të brendshme. Hipo-
alergjik me veprim kundër mikrobeve. Nuk mban papastërti 
dhe pastrohet lehtë, duke siguruar sipërfaqe më të pastra. Falë 
përbërjes së tij, ai mbron shtresën e ngjyrës kundër krijimit të 
mikroorganizmave (baktere dhe kërpudha). 

Aplikohet në sipërfaqe prej druri, metali, qelqi, alumini, PVC 
të fortë, etj. Nuk zverdhet dhe ofron një veshje të fortë dhe 
elastike me strukturë si kadife. Ofron rendiment dhe mbulim të 
lartë. Mund të aplikohet me lehtësi pa ndotur dhe shpërndahet 
në mënyrë fantastike. Koha që mund të mbani hapur kutinë 
është shumë më e gjatë krahasuar me llaqet e tjera me bazë 
uji, duke e bërë aplikimin më të lehtë veçanërisht gjatë muajve 
më të ngrohtë. Përbërja e tij e veçantë ofron ngjitje të përkryer 
dhe kohëzgjatje në sipërfaqe të lyera me bojëra të vjetra. Nuk 
ngjit pasi thahet. E certifikuar sipas standardit EN 71-3: 1995 për 
ndalimin e përdorimit të metaleve të rënda në lodra dhe mobilie 
për fëmijë. Është projektuar veçanërisht për ambiente me nivel 
të lartë lagështie (shtëpi me izolim të pamjaftueshëm termik, 
tualete, kuzhina, etj.).

Smaltolux hydro është nderuar me çmim nga Fondacioni Britanik 
për Alergjinë (Allergy UK, www.allergyuk.org) për kontributin e 
tij në reduktimin e agjentëve alergjik për shkak të baktereve, 
kërpudhave dhe produkteve të metabolizmit të tyre (p.sh. 
mikotoksinat), duke ofruar një vend më të përshtatshëm për 
akomodimin e personave që vuajnë nga alergjia dhe problemet 
e astmës. Njihet në literaturën mjekësore që bakteret ose 
derivatet e metabolizmit të tyre mund të shndërrohen në agjentë 
alergjikë. 

Smaltoplast hydro është vlerësuar nga Shoqata e Kërkimit për 
Bojërat (PRA - UK) si një bojë që pastrohet me lehtësi dhe ka veprim 
kundër mikrobeve, si edhe për aftësitë e saj për të parandaluar 
rritjen e mikrobeve rezistente dhe të rrezikshme në shtresën e 
bojës, gjë që mund të shkaktojë infeksione të rënda që mund të 
kenë nevojë për ndërhyrje spitalore si Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, duke prezantuar 
klasifikimin më të mirë të mundshëm sa i përket rezistencës 
ndaj larjes dhe lehtësisë në pastrim (Kategoria 1, EN 13300/ISO 
11998). 

Përmbajtje minimale substancash të dëmshme. Përmbajtje e 
reduktuar e përbërësve organikë të avullueshëm (POA). 



Smaltolux hydro është ideal për lyerjen e sipërfaqeve në ambiente të tilla si:

• Spitale, njësi të kujdesit intensiv, kirurgji, maternitete, pavijone për monitorimin e të porsalindurve, 

laboratorë mikrobiologjik, klinika

• Shkolla, kopshte, azile për të moshuar

• Hotele dhe struktura të tjera akomodimi për turistë

•  Ambiente të mëdha me shumë qarkullim (ndërtesa publike, aeroporte, restorante, kinema, kafene, 
vendet e punës, etj.)

• Punishte birre, fabrika mielli, furra buke, zona për përgatitjen e ushqimeve Katering, kuzhina

•Farmaci dhe magazina dhe ambiente për përpunimin e ushqimeve

•Palestra dhe ambiente të tjera të brendshme sportive

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pamja SHKËLQIMI: Me shkëlqim me indeks shkëlqimi prej 70 - 80 njësi në 60ο.
SATEN: Saten me një indeks shkëlqimi prej 25 - 35 njësi në 60ο.
KADIFE: Kadife-mat me indeks shkëlqimi 6 - 12 njësi në 60ο.

Graviteti specifik 1,05 - 1,35 kg/lt në varësi të nuancës.

Rendimenti i mbulimit 11 - 13 m²/lt për shtresë

Hollimi
Deri në 10 % sipas vëllimit me ujë për aplikim me furçë ose me rul dhe deri në 20 % për aplikim me 
pistoletë me spërkatje.

Koha e tharjes
E thatë për tu prekur në 2 - 3 orë, në varësi të kushteve të motit dhe nuancës.

Mundësia për shtresë 
të dytë

Të paktën 6 orë pas aplikimit. Dora e dytë rekomandohet të lyhet pas 18 orësh, për një performancë 
më të lartë dhe rezultate më të mira estetike. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të 
ftohta dhe me lagështirë.

Kategoria e POA
"Dekorime të brendshme/të jashtme dhe veshje prej druri dhe metali". Lloji Y. Vlera e pragut të 
POA-së = 130 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA për produktet e gatshme = 60 gr/lt.

Emetimet e 

formaldehidit

<10 μgr/m3, 24 orë pas aplikimit të bojës
(ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)

Ngjitja
3,79 MPa sipas standardit ISO 4624 (ngjitje pa shkëputje).

Rezistenca ndaj larjes
Kategoria: 1 (standardi EN 13300 dhe metoda EN ISO 11998).

Veprimi kundër 
mikrobeve

Produkti ka rezistencë të shkëlqyer kundër rritjes së kërpudhave dhe klasifikohet sipas   BS 3900:G6 
in KATEGORIA 1.  Neutralizon 99,99% të baktereve sipas   standardit ISO 22196: 2007.

Ngjyrat
E bardhë dhe mijëra nuanca ekologjike me sistemin COLOR MOOD të VECHRO.
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

APLIKIMI

PASTRIMI I MJETEVE 

KUSHTET E APLIKIMIT

RUAJTJA

SHËNIME

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga yndyrat, vaji, të kruhet boja e vjetër, 
ndryshku; duhet të pastrohet mirë me rërë, veçanërisht nëse është e 
lëmuar dhe me shkëlqim, të pastrohet mirë nga pluhuri dhe të lyhet me 
astar. Sipërfaqet prej druri, alumini, çeliku të galvanizuar, PVC të fortë 
lyhen me 1 - 2 shtresa astari SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER. Sipërfaqet 
e metalit lyhen me 1 shtresë OXIDOL kundra ndryshkut dhe më pas me 1 
shtresë SMALTOLUX hydro MASTER PRIMER.

Përziheni mirë përpara përdorimit dhe gjatë lyerjes. Aplikoni dy shtresa 
Smaltolux hydro. Shpërndajeni bojën në mënyrë të njëtrajtshme në 
sipërfaqe. Shmangni rishpërndarjen e bojës pas 5-10 minutash, në varësi të 
temperaturës dhe lagështirës. Produkti aplikohet për një kohë shumë më 
të gjatë krahasuar me llaqet e tjera me bazë uji, duke lehtësuar aplikimin 
veçanërisht gjatë muajve më të ngrohtë. Minimizon shpërdorimin e bojës: 
për një sipërfaqe prej 10 m2 dhe me dy shtresa, do t’ju duhet 1,6 lt bojë. 

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 ngrohtë dhe sapun.

Temperatura 8 - 35ºC dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80%. Kushtet 
e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund. 

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 ndjeshëm 
efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve. 

Plotëson kriteret për marrjen e etiketës ekologjike 312/2014/KE. Për më 
shumë informacion për substancat e rrezikshme të produktit, shihni Fletën 
e të Dhënave të Sigurisë së Materialit të produktit (FDSP). 

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. 


