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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Smaltoxyl TEAK OIL është një vaj pa ngjyrë i trajtuar 

posaçërisht, i kombinuar me dyllë rezistent ndaj ujit, i destinuar 

për mirëmbajtjen dhe freskimin e drurëve të fortë si dru tik, 

sofër, iroko dhe dru të tjerë ekzotikë. I përshtatshëm për 

aplikime të brendshme dhe të jashtme. Plotëson vajrat natyralë 

të drurëve të fortë që humbin për shkak të përdorimit dhe 

konsumimit me kalimin e kohës. Nxjerr në pah dhe gjallëron 

bukurinë natyrore të drurit duke e mbrojtur nga uji, dielli, 

kripërat dhe substancat vajore, duke lejuar drurin të marrë 

frymë. Ideal për mobiliet prej druri të fortë të kopshtit dhe 

kuvertat. Siguron performancë të shkëlqyer; punohet lehtë dhe 

përhapet jashtëzakonisht mirë. Depërton në dru dhe nuk formon 

shtresë. Produkti nuk përmban biocide. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

Graviteti 

specifik 

0,80-0,82 kg/lt 

Hollimi 
Gati për përdorim 

Koha e 

tharjes 

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 = 

550 gr/lt. Plotëson kërkesat e Ligjit pas vitit 

2011. POA: përbërësit organik të avullueshëm 

me pikën e vlimit <250 °C. 

Rendimenti i 

mbulimit 

15-17 m² /lt për shtresë, në një sipërfaqe të 

përgatitur siç duhet. 

Mundësia 

për shtresë 

të dytë 

Mund të rilyhet pas 6-8 orësh ose pasi të jetë 

tharë shtresa e parë. Këto afate kohore janë 

më të gjata në kushte të ftohta moti dhe me 

lagështirë!  

Ngjyrat 
Pa ngjyrë - Transparente. 

 

 

 

Smaltoxyl TEAK 

OIL 

VAJ MBROJTËS PËR DRUNJTË 

TIK DHE EKZOTIKË 

 Koha e tharjes 3 - 4 orë  

 Hollimi: Gati për përdorim. 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 6-8 orë ose pasi të jetë tharë 

shtresa e parë  

 Rendimenti i mbulimit: 15-17 

m² /lt për shtresë, në një sipërfaqe të 

përgatitur siç duhet  

 Paketimi: 750 ml, 2,5 lt 

Aplikimi: Furçë, leckë 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga yndyrat, pluhuri, vajrat, llaqet e vjetra, 

etj. Pastrojeni mirë me rërë për të hapur poret e drurit dhe për të hequr 

pluhurin. 

APLIKIMI 

Trazoheni mirë para aplikimit. Aplikoni 1-2 shtresa të ruajtësit Smaltoxyl 

TEAK OIL. Në dru të vjetër, të konsumuar dhe të pa mirëmbajtur, aplikoni 

një shtresë shtesë. Pesë minuta pas aplikimit të secilës shtresë, fshijeni 

materialin e tepërt me një leckë. Rekomandohet të aplikoni Smaltoxyl 

TEAK OIL një herë në vit për mirëmbajtje dhe mbrojtje të duhur dhe 

afatgjatë të drurëve të fortë. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me llak. 

Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini 

ato me holluesin Smaltolux WHITE SPIRIT, me ujë të nxehtë dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8-35 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 85%. 

Kushtet e pafavorshme vonojnë tharjen dhe forcimin. 

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. 

SHËNIME 

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

udhëzime të detajuara të sigurisë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


