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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Astar i tretshëm në ujë, pa aromë, rezistent ndaj ujit dhe me 

përmbajtje minimale POA-je. I përshtatshëm për mbushjen me 

astar të mureve të brendshme ose të jashtme, të vendosura mbi 

ose nën tokë dhe kur rrjedh uji, ka lagështirë dhe duhen adresuar 

problemet e kripërave. Ideale për rinovime ku rishfaqja e 

lagështisë, kripërave dhe problemeve të tjera të lidhura me to 

nuk është e dëshirueshme. Gjithashtu i përshtatshëm për zonat 

ku krijohen trysni negative. Siguron ngjitje të shkëlqyeshme, 

rezistencë ndaj alkaleve dhe mbulim të mirë. Thahet dhe mund 

të rilyhet shpejt, duke përdorur smalt të tretshëm në ujë dhe 

ngjyra akrilike. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Shkëlqimi Mat. 

Graviteti 

specifik 

1,38 - 1,42 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

11 - 13 m²/lt në varësi të aftësisë përthithëse 

të sipërfaqes. 

Hollimi 
8 - 15 % për vëllim në ujë. 

Koha e 

tharjes 

Thahet për ½ - 1 orë. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

Mund të rilyhet për 3 - 4 orë. Këto afate 

kohore janë më të gjata në kushte të ftohta 

dhe me lagështirë. 

Kategoria e 

POA 

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

POA-së = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale e 

POA-së për produktet e gatshme = 5 gr/lt. 

Ngjyra 
Gri e hapur 

 

 

Smaltox Water Stop 

Astar rezistent ndaj  

ujit me bazë uji 

 

 Rendimenti i mbulimit: 11 - 13 

m²/lt  

 Koha e tharjes: ½ - 1 orë 

 Hollimi: 8 - 15 % për vëllim në 

ujë.  

 Mundësia për shtresë të dytë: 3 

- 4 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet e vajrave, pjesëve të lira, pluhurit dhe 

mykut. Në rast se sipërfaqja ka problem serioze lagështie dhe/ose 

rrjedhje uji, duhet të kërkohen zgjidhje të tjera riparuese përpara 

aplikimit të Smaltox Water Stop. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë para përdorimit pasi të keni holluar bojën me ujë. Aplikoni 

2 shtresa Smaltox Water Stop në mënyrë të njëtrajtshme mbi sipërfaqe. 

Produkti nuk mund të ngjyroset! 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. 

Kullojeni mirë bojën nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini 

menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30°C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 80 %. 

Kushtet e këqija gjatë dhe pas aplikimit mund të ndryshojnë vetitë 

përfundimtare të produktit. Sipërfaqet e reja duhet të thahen për 3-4 javë 

para se tu aplikohet astari. 

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. Më shumë informacion mund të gjeni në Fletën e të Dhënave të 

Sigurisë së Materialit të produktit (FDSP). 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


