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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

PARQUET VARNISH HYDRO llaqe për dysheme janë të tretshëm 

në ujë, transparent, ideal për dysheme druri të reja dhe të 

vjetra. Nxjerrin në pah bukurinë natyrore të drurit pa e krisur 

apo rrjepur. Përhapen shkëlqyeshëm dhe thahen shpejt. Falë 

përbërjes së tyre të veçantë, sipërfaqja që krijojnë kombinon 

fortësinë, duke siguruar rezistencë shumë të lartë ndaj 

gërryerjeve, gërvishtjeve dhe ujit, me elasticitetin, në mënyrë 

që të mos plasaritet nga goditjet, duke ndjekur lëvizjet natyrore 

të drurit. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja I shkëlqyeshëm dhe saten. 

Graviteti 

specifik 

1,04 ± 0,02 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

12 - 14 m²/lt për shtresë, në varësi të 

aftësisë përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi 
Produkti është i gatshëm për përdorim. 

Koha e tharjes 
E thatë për tu prekur pas ½ - 1 orësh. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

4 - 8 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 = 129 gr/lt. 

POA: përbërësit organik të avullueshëm me 

pikë vlimi <250 °C.  

Rezistencë e 

lartë ndaj 

konsumimit 

20 mg (testi Taber CS17/1000/1000). 

Ngjyra 
Transparent, me shkëlqim dhe saten 

 

  

Smaltoxyl Hydro 

Parquet Varnish 

Llaqe dyshemeje me bazë uji 

 

 Rendimenti i mbulimit: 12 - 

14 m²/lt  

 Koha e tharjes: ½ - 1 orë 

 Hollimi: gati për përdorim 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 4 - 8 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

 

 Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Për të siguruar që boja të ngjitet siç duhet, sipërfaqja që do të lyhet duhet 

të pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, të kruhet boja e vjetër, copëzat 

e lira, etj. Përpara aplikimit, rekomandohet të kryhet lëmim i plotë, 

veçanërisht në rastin e llaqeve të vjetra, dhe pastrimi si duhet i pluhurit. 

Në rastin e sipërfaqeve të vjetra prej druri të lyera, llaku i vjetër duhet 

të hiqet. 

APLIKIMI 

Përzieni shumë mirë dhe vendosni një ose dy shtresa PARQUET PRIMER 

HYDRO në nivelin e duhur të hollimit. Me tu tharë, lëmojini dhe pastrojini 

nga pluhurat. Vendosni një ose dy shtresa PARQUET VARNISH HYDRO 

GLOSS ose SATIN, në varësi të shkëlqimit përfundimtar që dëshirohet. 

Materiali duhet përzier mirë përpara përdorimit. 

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. Nëse boja thahet, ajo mund 

të hiqet vetëm me detergjente të fortë.  

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e dhomës 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët 

se 80 %. Përmbajtja maksimale e lagështisë nuk duhet të kalojë 18% për 

dru të butë dhe poroz dhe 15% për dru të fortë. 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 

Produkti nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. Referojuni Fletës së të Dhënave të Sigurisë (FDSP) për udhëzime 

të detajuara të sigurisë. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


