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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Llak mbrojtës dhe dekorativ për kompensatë shumë 

rezistente, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, 

bazuar në rrëshira alkide dhe poliuretani të modifikuara 

posaçërisht. Për shkak të përbërjes së tij mbron shtresën 

e bojës nga lagështia, dekompozimi dhe rritja e 

kërpudhave. Filtrat UV të zgjedhura në mënyrë korrekte 

sigurojnë mbrojtje efektive ndaj rrezatimit ultraviolet. 

Ruan elasticitetin në mënyrë që të mund të ndjekë lëvizjen 

natyrale të drurit. Siguron performancë të shkëlqyer; 

punohet lehtë dhe përhapet jashtëzakonisht mirë. Krijon 

shtresë të fortë dhe elastike. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Shkëlqimi I lëmuar dhe saten 

Graviteti 

specifik 

0,96-1,00 kg/lt 

Hollimi 
Për aplikim me furçë ose rul në vëllim 5-
10% me hollues SMALTOLUX WHITE 
SPIRIT. Për aplikim me pistoletë me 
spërkatje deri në vëllim 10% me holluesin 
Nr. 1 VECHRO. 

Koha e tharjes 
Prekeni pasi të thahet për 3-4 orë. 

POA  

Kategoria 

Llaqe dhe bojëra druri për dekorim të 

brendshëm/ të jashtëm". Lloji D. Vlera e 

pragut të POA = 400 gr / lt. Përmbajtja 

maksimale e POA për produktet e 

gatshme = 395gr/lt. POA: përbërësit 

organik të avullueshëm me pikën e vlimit 

<250 °C. 

Rendimenti i 

mbulimit 

12-18 m² /lt për shtresë, në një 

sipërfaqe të përgatitur siç duhet. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

18-24 orë pas aplikimit. Këto afate 

kohore janë më të gjata në kushte të 

ftohta dhe me lagështirë. 

Ngjyrat 
I lëmuar dhe saten: Pa ngjyrë 

 

 

 

LLAK SMALTOXYL 

YACHT 

LLAK PËR KOMPENSATË 

MBROJTËS DHE DEKORATIV  

 Koha e tharjes: 3-4 orë 

 Hollimi: Për aplikim me furçë 

ose rul në vëllim 5-10% me hollues 

SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Për aplikim 

me pistoletë me spërkatje deri në 

vëllim 10% me holluesin Nr. 1 VECHRO. 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

18-24 orë 

 Paketimi: 750ml & 2,5lt 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

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

lirshme, lagështia; sipërfaqja gjithashtu duhet të pastrohet me rërë dhe 

të pastrohet plotësisht nga pluhuri. Në sipërfaqe prej druri të ri për 

mbrojtje efektive kundër insekteve (krimbave të drurit) dhe kërpudhave, 

së pari aplikoni 1 shtresë të ruajtësit të drurit BAZA SMALTOXYL 

APLIKIMI 

Përziheni mirë përpara përdorimit dhe gjatë aplikimit. Aplikoni 2 shtresa 

VARNISH SMALTOXYL YACHT në sipërfaqe të thata dhe tërësisht të pastra. 

Pastrojeni me rërë ndërmjet dy shtresave. 

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 

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

larë mjetet në ujërat nëntokësorë. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e hapësirës 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 

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. 

SHËNIME 

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

udhëzime të detajuara të sigurisë.  

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


