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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Astari Akrilik Vechro Pro është një produkt me bazë rrëshira 

akrilike, i tretshëm në ujë, me ngjitje dhe depërtimin shumë të 

mirë në krahasim me astarët e zakonshëm akrilikë. Është i 

përshtatshëm për përdorim të brendshëm ose të jashtëm dhe 

mund të rilyhet duke përdorur çdo emulsion ose bojë akrilike.  

Ka rezistencë të fortë ndaj sipërfaqeve alkaline si suva, çimento, 

çimento azbesti, mure të përpunuara me mistri, etj. Ul në 

mënyrë drastike aftësinë përthithëse të këtyre sipërfaqeve, 

duke kursyer një sasi të konsiderueshme të bojës përfundimtare. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Graviteti 

specifik 

1,02 – 1,04 kg/lt. 

Rendimenti 

i mbulimit 

7–9 m²/lt për shtresë, në varësi të  

aftësisë përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi 
50 - 300% për vëllim në ujë në varësi të natyrës 
dhe porozitetit të sipërfaqes. 

Koha e 

tharjes 

E thatë në prekje për 1 - 1 ½ orë. 

Mundësia 

për shtresë 

të dytë 

4 - 6 orë. Kjo kohëzgjatje është më e madhe në 

kushte të ftohta dhe të lagështa dhe për shkak 

se zvogëlohet shkalla përthithëse e sipërfaqes. 

Klasa e POA 
“Astarë lidhës”. Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 

30 gr/lt. Përbërja maksimale për produktet e 

gatshme = 2 gr/lt. Plotëson kërkesat e Ligjit pas 

vitit 2011. POA: përbërësit organik të 

avullueshëm me pikën e vlimit <250 °C. 

Rezistenca 

ndaj ujit & 

alkalineve  

4-8 orë pas aplikimit në varësi të kushteve të 

motit. 

Ngjyra 
Transparente. 

 

  

 

Astar Akrilik 

Vechro Pro 

Astar me bazë akrilik i 

tretshëm në ujë 

 Rendimenti i mbulimit: 7 - 9 

m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 1½ orë 

 Hollimi: 50-300 % me ujë.  

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 4 - 6 orë 

 Paketimi: 750 ml, 3 lt, 10 lt, 

16,5 lt 

 Aplikimi: Furçë, rul 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Për të siguruar që produkti të ngjitet siç duhet, sipërfaqja e lyer duhet të 

pastrohet nga pluhuri, yndyrat, vaji, të kruhet boja e vjetër, copëzat e 

brishta, mbetjet e mykut, etj. Smeriloni sipërfaqen lehtësisht. Në suvatë 

ose çimentot e reja nuk duhet të aplikohet astar dhe të lyhen kur janë të 

buta, por pas 3-4 javësh. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë. Aplikoni një ose dy shtresa të astarit akrilik Vechro Pro në 

mënyrë të njëtrajtshme. Më pas mund të aplikohet çdo bojë plastike ose 

akrilike Vechro. 

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 enë dhe pastrojini 

menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e hapësirës 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët 

se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e 

produktit në fund. Sipërfaqet e reja duhet të ngurtësohen për 3-4 javë 

para se të aplikohet astari. 

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 

Astari Akrilik Vechro Pro nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje 

me legjislacionin në fuqi.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


