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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Smaltoxyl hydro DECKING OIL është një hibrid pa aromë, i 

tretshëm në ujë, vaj i ngopur, i lehtë për tu aplikuar dhe që 

thahet shpejt, për përfundim të shpejtë të punimeve. Është 

rezistent ndaj ujit me klor dhe ujit të detit! 

Teknologjia e saj revolucionare hibride kombinon vetitë 

depërtuese të vajit me qëndrueshmërinë e bojës akrilike për 

rritjen e rezistencës ndaj motit. 

Është i papërshkueshëm nga uji dhe përmban filtra të 

veçantë UV dhe parandalues të mykut për mbrojtje më të 

madhe. 

Ideale për kuvertat e reja të jashtme të bëra me materiale 

si pisha, iroko, dru tik, etj., apo për rinovimin e tyre edhe 

nëse janë të ekspozuar ndaj kushteve të pafavorshme të 

lagështisë dhe rrezeve të diellit. 

Nuk rekomandohet për sipërfaqe të ndryshme nga druri si 

dhe për sipërfaqet në të cilat qarkullojnë mjetet me rrota.  

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

  

Graviteti 

specifik 

1,00 - 1,04 gr / lt.  

Rendimenti i 

mbulimit 

10 ± 2 m²/lt, në varësi të aftësisë 
përthithëse të sipërfaqes në një sipërfaqe 
të përgatitur në mënyrën e duhur. 

Hollimi  Gati për përdorim (0 %). 

Koha e tharjes  Thahet për ½ - 1 orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë  

1 - 1½ orë pas aplikimit. Këto afate 
kohore janë më të gjata në kushte të 
ftohta moti dhe me lagështirë. 

Kategoria VOC 
"Bojëra të thithshme nga druri". 
Lloji Y. Vlera e pragut të POA-së = 130 
gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA-së për 
produktet e gatshme = 45 gr/lt. POA: 
përbërësit organik të avullueshëm me 
pikën e zierjes < 250 οC. 

Mjetet e 

lyerjes  

Me furçë lyerje, rul, furçë. 

Ngjyrat 
E gatshme pa ngjyra dhe në dru tik. 

Ecja 
Pas 16 orësh aplikimi lejohet kalimi i 

reduktuar i këmbësorëve. 

 

 

 

 

SMALTOXYL hydro 

Decking Oil 

Vaj ngopur hibrid  

i tretshëm në ujë  

 

   Rendimenti i mbulimit: 10 ± 2 

m²/lt 

   Koha e tharjes: ½-1 orë 

   Hollimi: Gati për përdorim (0 %) 

   Mundësia për shtresë të dytë: 1 

- 1½ orë 

   Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 Mjetet: Me furçë lyerje, rul, furçë 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër nga pluhurat, yndyra, vaji, boja 

e vjetër e ciflosur, copëza të shkëputura, etj., dhe pa gjurmë rrëshire apo 

produkte mbrojtëse të aplikuara më parë. Sipërfaqet e gërryera, të lyera 

ose të lyera me llak duhet të zmerilohen derisa të zbulohet druri i 

zhveshur dhe i pastër. Në rastin e drurit të planifikuar për pamje me 

shkëlqim/saten, gërvishteni lehtë me letër zmerile të imët. Kjo ndihmon 

në hapjen e poreve të drurit dhe Smaltoxyl hydro DECKING OIL të 

përthithet nga druri. 

APLIKIMI 

DECKING OIL HYDRO është i gatshëm për përdorim. Përziheni mirë përpara 

aplikimit. Në një sipërfaqe të përgatitur siç duhet, të thatë dhe të pastër, 

vendosni një shtresë DECKING OIL HYDRO përgjatë vijave të drurit. Sapo 

druri të humbasë pamjen e tij "të lagësht" (thahet), vendosni shtresën e 

dytë. Përsëritni të njëjtin proces nëse është e nevojshme. Në rastin kur 

druri është poroz, si dhe në kushte ekstreme si ekspozimi i vazhdueshëm 

në rrezet e diellit, në zona të lagështa, etj., vendosni 2-4 shtresa 

Smaltoxyl hydro DECKING OIL. Rekomandohet aplikimi i Smaltoxyl hydro 

DECKING OIL çdo 1-2 vjet ose sa herë që vërehet dëmtim, për 

mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e duhur dhe afatgjatë të sipërfaqeve prej 

druri.  

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 

menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun. Mos i zbrazni ujërat që keni 

larë mjetet në ujërat nëntokësorë. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e dhomës 8 - 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 ngrirja dhe ekspozimi në diell. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta 

përdorur përsëri atë. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë 

ndjeshëm efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT 

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve. Më shumë 

informacion mund të gjeni në 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


