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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

I përshtatshëm për të hequr bojën dhe llaqet e mëparshme nga 

çdo sipërfaqe. Nuk përmban Diklorometan. 

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

Graviteti 

specifik 

0,96 – 1,00 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

2 - 4 m²/lt në varësi të sipërfaqes dhe llojit të 

bojës-llakut të përdorur 

Hollimi 
Gati për përdorim 

Koha e tharjes 
Në sipërfaqe 10-30 orë në varësi të kushteve të 
motit. 

 

  

Vechro Pro 

Gërryes 

Pastrues boje 

 Rendimenti i mbulimit: 2 – 4 

m²/lt  

 Koha e tharjes: 10 - 30 

minuta 

 Hollimi: Gati për përdorim 

 Paketimi: 375 ml, 750 ml  



 
 

 
  

VECHRO S.A.  

Selia kryesore: Liosion Ave. Athinë, PC 111 45  DATA E PUBLIKIMIT 31/07/2018 

Numri i kontaktit: (+30) 210-4816101 

www.vechro.gr  BROSHURË TEKNIKE E-8051  E NDRYSHUAR MË 29/06/2020  

 

 

APLIKIMI 

Aplikoni Vechro Pro Corrosive duke përdorur një furçë në sipërfaqen që 

do të pastrohet. Prisni afërsisht 10-20 minuta që të futet mirë në bojën e 

vjetër dhe më pas hiqeni duke përdorur një spatul ose kruajtëse. Në rast 

se heqja e bojës së vjetër nuk rezulton e kënaqshme, përsëritni 

procedurën. Në bojërat dhe llaqet e vjetra (sidomos ato me dy përbërës) 

vendosni një shtresë të trashë gërryese dhe lëreni për më shumë kohë që 

të veprojë dhe/ose hiqeni më lehtë duke përdorur mjete mekanike (spatul 

ose kruajtëse). Pas heqjes së bojës së vjetër, lajeni me ujë dhe lëreni 

sipërfaqen të thahet mirë para se ta lyeni përsëri. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Shmangni përdorimin e produktit në temperatura të larta, sepse në këtë 

mënyrë avullon para se të depërtojë në bojën e vjetër dhe nuk siguron 

rezultat të kënaqshëm. Hapeni enën me kujdes! Vechro Pro Gërryes mund 

të ndikojë sipërfaqet plastike ose prej gome. 

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. Ripërdorimi i ngjyrave mund të 

minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit. 

SHËNIME 

Mund të gjeni më shumë informacion në Fletën e të Dhënave të Sigurisë 

(FDSP). 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

• Mbajeni larg fëmijëve. 

• Përdoreni vetëm në një ambient të mirë ajrosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


