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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Astar ekologjik akrilik transparent i mikronizuar me bazë uji me pak 

aromë për aplikime brenda dhe jashtë duke siguruar ngjitje të fortë dhe 

rezistencë ndaj sipërfaqeve alkaline. Me depërtim dhe përforcim të 

thellë të muraturave dhe sipërfaqeve poroze të tilla si stuko, suva, 

sipërfaqe të përpunuara me mistri, beton, mure gipsi, pllaka çimentoje, 

ngjyra me bazë uji, etj. Bazohet në silan/siloksan dhe siguron 

frymëmarrje të lartë dhe rezistencë ndaj ujit të sipërfaqes, ndërsa 

kufizon “migrimin” e kripërave të muraturave. Bashkëpunon 

shkëlqyeshëm me emulsionin përfundimtar dhe / ose bojën akrilike. E 

lehtë për tu përdorur dhe përhapet njëtrajtësisht. Përmbajtje minimale 

e substancave të dëmshme. Përmbajtje e reduktuar e përbërësve 

organikë të avullueshëm (POA). 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Graviteti 

specifik 

1,01–1,03 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

15–20 m² / lt për shtresë, në varësi të hollimit dhe 

aftësisë përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi 
50–100% për vëllim në ujë. 

Koha e tharjes 
Thahet për 1-2 orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

4 orë. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte 

të ftohta dhe me lagështirë të motit. 

Klasa e POA 
“Astarë lidhës”. Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 30 

gr/lt. Përmbajtja maksimale e produkteve të gatshme 

= 14 gr/lt. POA: përbërësit organik të avullueshëm 

me pikën e vlimit <250 °C.  

 

Emetimet e 

formaldehidit 

<5 μgr/m³, 24 orë pas aplikimit të bojës (ISO 16000-3, 

ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402). 

Ngjyra 
Pa ngjyrë - Transparente. Mund të lyhet ekskluzivisht 

duke përdorur sistemin VECHRO COLOR MOOD, në 

mënyrë që zona e astarit të jetë e dukshme. 

 

 

Smaltoplast 

Universal Primer 

Astar akrilik ekologjik i mikronizuar 

transparent me bazë uji 

 Rendimenti i mbulimit: 15 - 20 

m²/lt  

 

 Koha e tharjes: 1 - 2 orë 

 

 Hollimi: 50 - 100% për vëllim në 

ujë 

 

 Mundësia për shtresë të dytë: 4 

orë 

 

 Paketimi: 1lt, 3lt, 15lt 

 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga yndyrat, vajrat, bojërat e mëparshme të 

lirshme, lagështia, smerilojini mirë dhe pastroni pluhurin. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë përpara përdorimit. Aplikoni 1 shtresë të Astarit Smaltoplast 

Universal. Sipërfaqeve të reja të suvasë ose betonit duhet t’u vendoset astari pasi 

të jenë tharë mirë (3-4 javë). Rilyeni me SMALTOPLAST ACRYLIC 100%, 

SMALTOPLAST ekstra dhe me çdo bojë akrilike ose plastike të VECHRO.  

Minimizoni shpërdorimin e bojës: për një sipërfaqe prej 10m² dhe me dy shtresa, 

do t’ju duhet 0,6 lt bojë. 

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 kuti 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 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 80 %. Sipërfaqet 

e reja të suvasë dhe çimentos duhet të thahen për 3-4 javë para se t’u vendoset 

astari. Kushtet e këqija gjatë ose pas pak aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e 

bojës 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 

Përmban 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -një & CIT / MIT. Mund të shkaktojë alergji.  

Plotëson kriteret për marrjen e etiketës ekologjike 312/2014/KE. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


