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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Smaltoxyl Hydro Preservative është një mbrojtës që tretet në ujë për 

aplikim në ambiente të brendshme dhe të jashtme që depërton dhe 

përthithet nga poret e drurit, duke ofruar mbrojtje efektive kundër 

kërpudhave septike (që sulmojnë dhe shkatërrojnë drurin) dhe 

kërpudhave që deformojnë drurin dhe shkaktojnë cianoza, pika dhe 

myk. Ajo ruan elasticitetin dhe si rezultat ndjek lëvizjet natyrale të 

drurit ndërkohë që ai njëkohësisht merr frymë. Ka pak aromë dhe mund 

të lyhet përsipër me llaqe Smaltoxyl me bazë uji dhe tretësish 

(përdorim universal). 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

  

Graviteti specifik 1,01 - 1,03 kg/lt  

Rendimenti i 

mbulimit 

15 - 17 m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. Performanca rritet në 

shtresat pasuese. 

Hollimi 
Gati për përdorim. 

Koha e tharjes 
Thahet për 1 - 2 orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

Mund të lyhet përsëri pas 4 - 6 orësh. Këto afate 

kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me 

lagështirë. 

Kategoria e POA 
A. "Bojëra të thithshme nga druri". Lloji Y. Vlera e 

pragut të POA-së = 130 gr/lt. 

B. "Astarë lidhës (të cilat sigurojnë veti hidrofobike 

dhe/ose mbrojnë drurin nga cianoza)". Lloji Y. 

Vlera e pragut të POA-së: 30 gr/lt. Përmbajtja 

maksimale e POA-së për produktet e gatshme: 20 

gr/lt. 

Numri i miratimit 
YpAAT GR: ΤP8-0065-ΟP 

ΥpG CY: ΤP8-58 

Afati i ruajtjes në 

enë 

18 muaj. 

Përbërja e 

substancave 

aktive 

0,62 % v/v IPBC & 1,25% v/v Propikonazol. 

Dozimi 
115 - 135 ml/m² në dy shtresa. Përbërje shumë 

efektive e përshtatshme për përdorim profesional. 

Ngjyra 
Pa ngjyra ose me nuanca të gatshme. 

 

 

Smaltoxyl Hydro 

Preservative 

Ruajtës druri me bazë uji 

 

 Rendimenti i mbulimit: 15 - 

17 m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 2 orë 

 Hollimi: gati për përdorim 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 4 - 6 orë 

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt, 5 lt 

 

 Aplikimi: Me furçë, rul 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

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

të lirshme, ndryshku dhe duhet pastruar duke aplikuar letër smerili. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë përpara përdorimit dhe gjatë lyerjes. Vendosni një ose dy shtresa 

Smaltoxyl Hydro Preservative në sipërfaqe të thata dhe absolutisht të pastra 

përgjatë "vijave" të drurit. Si ngjyrë përfundimtare, ju mund të aplikoni Smaltoxyl 

Hydro ose ndonjë llak të bazuar në tretës VECHRO, rast pas rasti. 

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 kuti dhe pastrojini ato me ujë të 

ngrohtë me 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 e dhomës 8 - 30 οC dhe niveli relativ i lagështisë 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 

Përmban IPBC dhe PROPICONAZOL. Mund të shkaktojë alergji. Për të shmangur 

rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet në etiketën e 

produktit. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT 

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve. Mund të gjeni më 

shumë informacion në Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Materialit (MSDS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


