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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Smaltoxyl hidro është një llak mbrojtës, dekorativ, pa erë dhe 

ekologjik, i tretshëm në ujë, për drurë të hollë dhe për çdo sipërfaqe 

prej druri. Ideal për përdorim të jashtëm. Ai thekson bukurinë natyrore 

të drurit pa shkaktuar çarje apo lëvore. Është "mikroporoz" dhe krijon 

rrjetë sigurie për drurin pasi e hidroizolon atë dhe e lejon të marrë 

frymë. Ka veti të shkëlqyeshme ngjitjeje në llaqet e vjetra alkide. 

Përmban filtra të përshtatshëm UV që sigurojnë mbrojtje efektive nga 

rrezatimi ultraviolet. Për shkak të përbërjes së tij të veçantë, mbron 

cipën me ngjyra kundër rritjes së mykut dhe kërpudhave. Ruan 

elasticitetin në mënyrë që të mund të ndjekë lëvizjet natyrale të drurit. 

Përmbajtje minimale substancash të dëmshme. Përmbajtje e reduktuar 

e përbërësve organikë të avullueshëm (POA). 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja I shkëlqyeshëm dhe saten. 

Graviteti 

specifik 

1,02 - 1,04 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

15 - 20 m²/lt për shtresë, në një sipërfaqe të 

përgatitur siç duhet. 

Hollimi 
5 - 10 % për vëllim në ujë. 

Koha e tharjes 
Thahet për 1 - 2 orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

4-6 orë pas aplikimit. Këto afate kohore janë më të 

gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë. 

Kategoria e 

POA 

"Llaqe dhe bojëra druri për dekorim të brendshëm/të 

jashtëm". Lloji Y. Vlera e pragut të POA-së = 130 gr/lt. 

Përmbajtja maksimale e POA-së për produktet e 

gatshme = 60 gr/lt. POA: përbërësit organik të 

avullueshëm me pikën e zierjes < 250 ºC. 

Ngjyra 
Shkëlqimi: Transparent. 

Saten: Transparent & Nuanca të Gatshme. 

Nuanca përfundimtare varet nga hija natyrore e 

drurit, numri i shtresave dhe aftësia përthithëse e 

drurit. 

 

 

Smaltoxyl Hydro  

Llak Druri Ekologjik Mbrojtës 

& Dekorativ 

 

 Rendimenti i mbulimit: 15 - 

20 m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 2 orë 

 Hollimi: 5 - 10% në ujë  

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 4 - 6 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 

 Aplikimi: Me furçë, rul, sfungjer 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja do të spërkatet me rërë dhe pastrohet tërësisht nga pluhuri. Për drurin 

e ri dhe për një mbrojtje efektive kundër krimbave të drurit dhe kërpudhave të 

pigmentuara, vendosni një shtresë SMALTOXYL hydro PRESERVATIVE. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë përpara përdorimit dhe gjatë lyerjes. Vendosni dy shtresa 

SMALTOXYL hydro në sipërfaqe të thata dhe absolutisht të pastra përgjatë "vijave" 

të drurit. Aplikoni letër smerili midis dy shtresave përgjatë "vijave" të drurit. 

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

nevojitet 1,2 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 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 - 30οC 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 

Përmban biocide [IPBC (55406-53-6)] për mbrojtjen e cipës kundër rritjes së 

kërpudhave. Mos e ndotni ujë-mbajtësin gjatë ose pas përdorimit. Përmban 3-

jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -një (BIT), 2-Metil-

3 (2H) -isotiazolon (MIT) & CIT / MIT. Mund të shkaktojë alergji. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


