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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Astar ekologjik akrilik me bazë uji për shumë përdorime, ideal për 

aplikime në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ka ngjitje të fortë 

në një gamë të gjerë të substrateve si sipërfaqe prej druri që izolojnë 

taninën e nyjeve, MDF, kompensatë, alumin, sipërfaqe te galvanizuara, 

PVC e fortë, ngjyra të vjetra të lyera, pllaka qeramike, qelq.  

Mund të rilyhet me llak druri, bojë plastike ose akrilike. Është një 

substrat ideal për llaqet SMALTOLUX HYDRO me bazë uji, duke rritur 

efikasitetin dhe duke përmirësuar vetitë e tyre. Garanton një sipërfaqe 

shumë të fortë dhe të qëndrueshme në krahasim me duart e dyta dhe 

astarët standardë metalikë. Aplikohet me kënaqësi falë aromës së tij të 

lehtë. Aplikohet shumë lehtë pa ndotur dhe shpërndahet në mënyrë 

fantastike. Përmbajtje minimale substancash të dëmshme. Përmbajtje 

e reduktuar e përbërësve organikë të avullueshëm (POA). I 

përshtatshëm për lodrat e fëmijëve sipas standardit EN 71-3: 1995. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Gjysmë mat në saten, në varësi të aftësisë përthithëse të 

sipërfaqes. 

Graviteti 

specifik 

1,22 - 1,26 kg/lt  

Rendimenti i 

mbulimit 

10 - 12 m²/lt në varësi të aftësisë përthithëse të 

sipërfaqes. 

Hollimi 
Deri në 8 - 15% për vëllim të holluar me ujë për aplikim me 
furçë ose me rul dhe deri në 20% për aplikim me pistoletë 
me spërkatje. 

Koha e tharjes 
Thahet për 1 - 2 orë. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

Fërkojeni me letër smerili të butë ose letër gërryese pas 4-

5 orësh. Mund të rilyhet për 6 - 8 orë. Në sipërfaqe të 

galvanizuara dhe PVC ose poliestër, rekomandohet të lyeni 

përsëri pas 24 orësh. Këto afate kohore janë më të gjata në 

kushte të ftohta dhe me lagështirë. 

Kategoria e 

POA 

a. "Veshje të veçanta me një përbërës. Astar për alumin 

dhe zink". Lloji D. Vlera e pragut të POA = 140 gr/lt. b. 

"Astarë. Me veti hidroizoluese dhe izoluese për përdorim në 

dru për aplikime në ambiente të jashtme". Lloji Y. Vlera e 

pragut të POA = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA për 

produktet e gatshme = 14,5 gr/lt.  

Ngjitja 
Nuk ka shkëputje gjatë testimit të ngjitjes, klasifikimi 1 

(ISO 2409). 

Ngjyra 
E bardhë. Ngjyrimi mund të kryhet me nuanca të hapura 

dhe vetëm duke përdorur sistemin VECHRO COLOR MOOD. 

 

  

Smaltolux Master 

Primer 

Astar ekologjik akrilik  

për shumë përdorime  

 Rendimenti i mbulimit: 10 - 12 

m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 2 orë 

 Hollimi: 8 - 15% për vëllim të 

holluar me ujë për aplikim me furçë/rul, 

ose deri në 20% për aplikim me pistoletë 

me spërkatje 

 Mundësia për shtresë të dytë: 1 

- 2 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 



 
 

 
  

VECHRO S.A.  

Selia kryesore: Liosion Ave. Athinë, PC 111 45  DATA E PUBLIKIMIT 31/07/2018 

Numri i kontaktit: (+30) 210-4816101 

www.vechro.gr  BROSHURË TEKNIKE E-8051  E NDRYSHUAR MË 12/06/2019  

 

 

PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, bojërat e mëparshme të 

lirshme, ndryshku; aplikoni letër smerili dhe pastroni tërësisht pluhurin. 

Sipërfaqet prej qelqi, poliester dhe PVC pastrohen me ujë dhe detergjente dhe 

më pas lyhen me astar. Në sipërfaqet metalike të ndryshkura aplikoni 1 shtresë të 

astarit kundër gërryerjes OXIDOL. 

APLIKIMI 

Sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, bojërat e mëparshme të 

lirshme, ndryshku; aplikoni letër smerili dhe pastroni tërësisht pluhurin. 

Sipërfaqet prej qelqi, poliester dhe PVC pastrohen me ujë dhe detergjente dhe 

më pas lyhen me astar. Në sipërfaqet metalike të ndryshkura aplikoni 1 shtresë të 

astarit kundër gërryerjes OXIDOL. 

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. Nëse boja thahet, ajo mund të 

hiqet vetëm me detergjente të fortë. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në 

ujërat nëntokësorë. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30 οC 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 ndjeshëm efektet në 

mjedis të ciklit të jetës së produkteve. 

SHËNIME 

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Plotëson kriteret për marrjen e shënimit ekologjik 312/2014/KE. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


