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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Vechro Pro Antigraffitti-PU është një bojë kundër ndotjes me dy 

përbërës me cilësi të lartë, e përshtatshme për aplikim në mure 

dhe sipërfaqe prej betoni, allçie, guri, metalesh, druri, etj. Nëse 

aplikohet si duhet dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit, përmes 

një mekanizmi kimik të ndërlidhjes, produkti krijon një shtresë 

pa pore, të fortë dhe elastike, e cila nuk lejon depërtimin e 

grafitin (spërkatje të ndryshme, stilolaps furçë, etj.) brenda 

bojës dhe mbron sipërfaqen. Lejon pastrimin e grafitit duke 

përdorur VECHRO Thinner Nr. 1 ose tretës të përshtatshëm, 

pastrues të grafitit. Është shumë rezistent ndaj kushteve të 

motit dhe rrezatimit ultraviolet. Nuk rekomandohet përdorimi i 

produktit në sipërfaqe që duhet të marrin frymë (avujt e ujit të 

përshkueshëm). Është i përshtatshëm për lyerje në vende 

publike, punime publike, hotele, etj dhe është shumë i 

ndezshëm. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

  

Shkëlqimi Ka shkëlqim në varësi të porozitetit dhe 

përthithjes së sipërfaqes. 

Graviteti specifik Pas përzierjes së dy përbërësve 0.94-0.98 kg / lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

6-8 m² / lt (4,5-6 m² / kg) për shtresë. Materiali duhet 

të aplikohet në një mënyrë që sipërfaqja përfundimtare 

(dy shtresa) të krijojë një shtresë të lëmuar, të 

papërshkueshme, pa pore ose dalje në të cilat mund të 

depërtojë ndotja (llak, stilolaps furçë, etj.). Shih 

gjithashtu udhëzimet e përdorimit. 

Përzierja - 

hollimi 

A: B = 4: 1 me peshë. I paholluar. Përzierja ka një 
jetëgjatësi prej 8 orësh në 150 °C. Këto periudha 
janë ndjeshëm të kufizuara në temperatura më të 
larta. Produkti i përzier duhet të trazohet 
rregullisht për të shmangur krijimin e 
"sedimenteve" dhe xhelit lokalisht. 

Koha e tharjes Në sipërfaqe 2-3 orë në varësi të kushteve të motit.  

Në thellësinë e shtresës, 6-8 orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

18-24 orë dhe pas forcimit të plotë të shtresës së 

parë. 

Klasa e POA "Veshje të veçanta me dy përbërës. Mbrojtje nga 

grafiti". Lloji D. Vlera e pragut të POA = 500 gr/lt. 

Përmbajtja maksimale e POA për produktet e 

gatshme për përdorim = 499 gr/lt, (nuancat) 499 

gr/lt. Ngjyra gjithashtu përmban tretës jo POA. 

POA: përbërësit organik të avullueshëm me pikën 

e vlimit <250 °C. 

Tharja në 

sipërfaqe 

kundrejt kohës 

së përdorimit 

2-3 javë (20 °C, lagështia relative 50%). 

Boja fiton rezistencën e saj kundër grafitit 

pesëmbëdhjetë ditë pas aplikimit, kur arrihet 

forcimi i plotë. 

 

 

Vechro Pro 

Antigraffitti-PU 

Bojë industriale transparente 

me rezistencë të lartë 

 Rendimenti i mbulimit: 6 - 8 

m²/lt  

 

 Koha e tharjes: 6 - 8 orë 

 

 Përzierja : A: B komponentët 

= 4: 1 me peshë 

 Mundësia për shtresë të dytë 

18 - 24 orë 

 Paketimi: 1 kg, 4 kg 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë e 

zakonshme ose me spërkatje pa ajër 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja që do të vishet duhet të jetë e pastër dhe pa pluhur, yndyrë, 

vaj, copa të vjetra boje, copa në rënie, etj. Nëse sipërfaqja është poroze 

dhe mund të thithë pjesën më të madhe të bojës, duhet të aplikohet një 

astar i përshtatshëm me dy përbërës ose vetë boja me hollim më të madh 

(15-20%). Kjo do të lejojë që veshja tjetër të krijojë një shtresë të thatë 

me trashësi të mjaftueshme në mënyrë që të mos ketë dalje të kokrrizave 

në sipërfaqe, të cilat mund të ndikohen nga grafiti. Qëllimi është krijimi 

i një sipërfaqeje të njëtrajtshme dhe të lëmuar pa dalje. 

APLIKIMI 

Përzieni dy përbërësit në një raport 4: 1. Rekomandohet të aplikohen dy 

shtresa boje. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Pastroni mjetet me hollues dhe sapun para se të thahet boja. Rëndësi e 

veçantë duhet t'i kushtohet pastrimit kur përdoren makinat spërkatëse. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e zonës në 8-30 °C dhe niveli i lagështirës relative më i ulët 

se 80%. Sipërfaqet e reja duhet të thahen për 3-4 javë para se t’u vendoset 

astari. 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. Ngjyrat e ripërdorura mund të 

minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit. 

SHËNIME 

Kërkoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produktit për më shumë 

informacion. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


