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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Stuko çimentoje në formë pluhuri, e përforcuar me rrëshira 

akrilike të modifikuara në mënyrë të përshtatshme. E 

përshtatshme për mistri - suvatimi i sipërfaqeve me suva, beton 

ose mur gipsi, për aplikime të brendshme ose të jashtme. 

Homogjenizohet lehtësisht pa formuar gunga; lejon punim të 

lëmuar; ka veti të shkëlqyera mbushjeje dhe tharjeje të shpejtë. 

Është e lehtë për t’u bërë rërë, nuk plaset, nuk tkurret dhe ofron 

një sipërfaqe të lëmuar. Heq çdo stuko vaji dhe "kontakt" me 

holluesit. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Pluhur i bardhë. 

Granulometria 99% <60μm. 

Rendimenti i 

mbulimit: 

1-3 m² / kg për shtresë, në varësi të 

sipërfaqes. 

Hollimi 
7 kg ujë në 20 kg pluhur. 

Kur përdorni tretës përforcues me 
emulsion akrilik DUR SMALTOPLAST FIX 
përdoret raporti është:  

1 kg emulsion akrilik + 6 kg ujë deri në 2 
kg emulsion akrilik + 5 kg ujë për 20 kg 
pluhur. 

Koha e smerilimit 

(25° dhe Lagështia 

relative <50%) 

3-4 orë në varësi të trashësisë së shtresës 

dhe kushteve të motit. 

Mundësia për shtresë 

të dytë 

Vendosni dy shtresa me një dallim prej 3-

4 orësh midis tyre. Sipërfaqja e përpunuar 

me spatul duhet të thahet mirë para se të 

vendoset astari. Këto afate kohore janë 

më të gjata në kushte të ftohta dhe me 

lagështirë. 

Jetëgjatësia e enës 

(25 ° dhe Lagështia 

<50%) 

2,5 orë 

Ngurtësia (Bregu D) 
51,3 

Reflektueshmëria (Y) 
89,6 

Kushtet e ruajtjes 
Materiali duhet të mbahet brenda dhe i 

thatë dhe, nëse është e mundur, në 

paleta. Koha e ruajtjes 6-12 muaj. 

 

  

 

Ultra Smaltoplast 

Fix 

Stuko çimentoje e trashë 

 Rendimenti i mbulimit: 1 - 3 

m²/kg  

 Koha e tharjes: 3 - 4 orë 

 Hollimi: 7 kg ujë në 20 kg 

pluhur 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 4 orë 

 Paketimi: 5kg, 20kg 

 Aplikimi: Spatul, Mistri 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqet duhet të jenë pa pluhur, gëlqere dhe vajra. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë derisa të formohet një pastë homogjene. Pasta mund të 

punohet për 4-6 orë, në varësi të temperaturës. Rekomandohet që pasta 

të përzihet herë pas here për të zbutur materialin pa shtuar ujë shtesë. 

Aplikoni dy shtresa ULTRA SMALTOPLAST FIX. 

Lejon përdorimin e çdo lyerje përfundimtare ndërtimi pas tharjes së plotë 

dhe pas përgatitjes-vendosjes së astarit të përshtatshëm.  

Në sipërfaqe me lagështirë, ose me çarje të shumta, rekomandohet të 

zëvendësoni një pjesë të ujit të përdorur për të homogjenizuar pluhurin 

me një emulsion akrilik përforcues të veçantë SMALTOPLAST dur. 

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 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. 

Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në 

fund. 

RUAJTJA 

Materiali duhet të mbahet brenda dhe i thatë dhe, nëse është e mundur, 

në paleta. Koha e ruajtjes 6-12 muaj. 

SHËNIME 

Për më shumë informacion, kërkoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së 

Produktit. 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


