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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Bojë më e hollë me bazë rrëshira akrilike, e përshtatshme për 

shënjimin e rrugëve, aeroporteve, parkingjeve të shtruara me 

katran, beton, etj. Ka ngjitje dhe elasticitet të shkëlqyer në 

substratet e lartpërmendura, por edhe në sipërfaqet metalike, 

suvatë, fletët metalike. Ndriçimi i saj nuk ndryshon me kalimin 

e kohës, përdoret edhe në kushte të pafavorshme të motit, në 

mënyrë që të jetë gjithmonë i dukshëm. Është shumë e 

qëndrueshme për t’u përdorur dhe nuk njolloset nga gomat e 

makinave, madje as në muajt e verës, kur temperaturat janë 

mjaft të larta. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj konsumimit. 

Thahet aq shpejt sa sipërfaqja mund të përdoret edhe një orë 

pas aplikimit. Sfera të vogla të veçanta prej qelqi mund të 

shtohen në bojë, të cilat për shkak të reflektimit e bëjnë vijën 

të dukshme edhe gjatë natës, si edhe mund të shtohet gjithashtu 

rërë e veçantë që siguron veti kundër rrëshqitjes për rrugën. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Mat me shkëlqim prej 4-10 njësi në 60°. 

Graviteti 

specifik 

1,48– 1,52 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

1-1,4 m²/lt. 

Hollimi 
Me holluesin Nr. 1 VECHRO me 5% për 
aplikim me rul ose furçë, 10% - 15% për 
aplikim me pistoletë me spërkatje. Gati për 
përdorim për aplikim me një makineri 
shënjuese të rrugës. 

Koha e 

tharjes 

Sipërfaqja 15΄-17΄. Thahet tërësisht dhe 
është e gatshme për t’u përdorur për 1 orë. 
Kohët e mësipërme mund të zgjaten në 
kushte të lagështisë së lartë dhe 
temperaturës së ulët.  

Përzierja me 

sferat e vogla 

prej qelqi 

300 gr sfera të vogla prej qelqi në 800 - 

1000 gr bojë/m². 

Ngjyra 
Gështenjë dhe nuanca të tjera me kërkesë 

të veçantë. 

 

  

Bojë akrilike 

shënjuese për 

rrugët Vechro Pro 

Bojë akrilike e holluar 

 Rendimenti i mbulimit: 1 – 

1,4 m²/lt  

 Koha e tharjes: 15 – 17 sekonda 

 Hollimi: Duke përdorur holluesin 

Nr. 1 VECHRO me 5% për aplikim me rul ose 

furçë, 10% - 15% për aplikim me pistoletë me 

spërkatje. Gati për përdorim për aplikim me 

një makineri shënjuese të rrugës. 

 Paketimi: 1 kg, 5 kg, 23 kg,  

25 kg 

 Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje, makineri e veçantë për 

shënjimin e rrugëve 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Sipërfaqja që do të lyhet duhet të pastrohet plotësisht nga lënda e huaj 

dhe pluhuri para se të aplikohet boja. 

APLIKIMI 

Përziheni bojën mirë përpara përdorimit dhe gjatë aplikimit. Boja 

aplikohet në një shtresë në trashësinë e dëshiruar. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini 

ato me hollues Nr. 1 Vechro. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

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

se 80 %. Shmangni aplikimin në kushte të këqija, pasi 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. Ripërdorimi i ngjyrave mund të 

minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit. 

SHËNIME 

Shumë e ndezshme. Tepër e rrezikshme për mjedisin.  

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

së Materialit (MSDS) të produkteve. VETËM PËR PËRDORIM PROFESIONAL. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


