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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Llak druri i hollë "ngjyrë mishi" që impregnohet dhe siguron mbrojtje 

efektive ndërkohë që nxjerr në pah bukurinë natyrale të drurit. Nuk 

çahet apo rripet, ruan elasticitetin dhe si rezultat ndjek lëvizjet 

natyrore të drurit ndërsa në të njëjtën kohë merr frymë dhe është 

rezistent ndaj drurit sepse nuk formon një shtresë në sipërfaqen e drurit 

por e depërton atë në një thellësi të caktuar. I përshtatshëm për çdo 

sipërfaqe druri siç janë dyert, kornizat, trarët, pjergullat, orenditë prej 

druri, gardhet prej druri etj. për përdorim të brendshëm dhe të 

jashtëm. Për shkak të përbërjes së tij të veçantë mbron shtresën e 

formuar nga rritja e mykut dhe kërpudhave, ndërsa filtrat e posaçëm 

UV sigurojnë mbrojtje efektive nga rrezatimi ultraviolet. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Shkëlqimi Saten në gjysmë shkëlqim, në varësi të sipërfaqes. 

Graviteti 

specifik 

0,80-0,85 kg/lt 

Hollimi 
Gati për përdorim 

Tharja 
Prekeni pasi të thahet për 3-4 orë. 

POA  

Kategoria 

"Bojëra të thithshme nga druri". Lloji D. Vlera e 

pragut të POA = 700 gr / lt. Përmbajtja maksimale 

e POA për produktet e gatshme = 670 gr/lt. POA: 

përbërësit organik të avullueshëm me pikën e 

vlimit <250 °C. 

Rendimenti i 

mbulimit 

12 - 18 m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. Performanca rritet në 

shtresat pasuese. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

24 orë më vonë dhe pasi shtresa e mëparshme të 

jetë pastruar mirë me rërë. Këto afate kohore janë 

më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë 

të motit. 

Ngjyra 
Pa ngjyrë dhe me nuanca 

Numri i 

regjistrimit 

ΥpΑΑΤ-ΤP8-0039 

Përbërja 
0,87% w/v IPBC & 0.14% w/v cipermetrinë 

Doza 
100 - 200 ml / m² / në dy doza 

 

  

 

 
SMALTOXYL 

IMPREGNATION bazë 

LLAK PËR IMPREGNIMIN E DRURIT

 Koha e tharjes: 3-4 orë 

 Hollimi: Gati për përdorim 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

24 orë 

 Rendimenti i mbulimit 12 - 18 

m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje ose me impregnim 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

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

lagështia; sipërfaqja gjithashtu duhet të pastrohet me rërë dhe të pastrohet 

plotësisht nga pluhuri. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë përpara përdorimit dhe gjatë lyerjes. Aplikoni dy - tre shtresa 

SMALTOXYL me bazë impregnimi në sipërfaqe të thata dhe plotësisht të pastra. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Mbani mjetet "të njoma" në enë me bojë. Pas përdorimit, kullojeni bojën mirë në 

enë dhe pastrojeni menjëherë me hollues dhe sapun. Mos i zbrazni ujërat që keni 

larë mjetet në ujërat nëntokësorë. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 10 - 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 ekspozimi në diell. 

ASGJËSIMI 

Boja e tepërt nuk duhet të hidhet së bashku me mbetjet shtëpiake. Kërkoni 

këshilla nga qeverisja vendore për asgjësimin dhe grumbullimin e mbetjeve 

SHËNIME 

Referojuni Fletës së të Dhënave të Sigurisë së Materialit (MSDS) për udhëzime të 

detajuara të sigurisë.  

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


