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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Astar akriliku ideal për përdorim në sipërfaqe të ambienteve të 

jashtme. Për shkak të përbërjes së tij, ai depërton në sipërfaqe poroze 

si llaçi, suva, stuko, pllaka gipsi, ngjitës, sipërfaqe betoni, tulla, mure 

të lyer me bojë të mëparshme dhe në të njëjtën kohë i përforcon ato. 

Redukton përthithjen e këtyre sipërfaqeve dhe kështu kursen një sasi 

të konsiderueshme të bojës përfundimtare. Përveç kësaj veçorie, ai 

përmirëson ngjitjen e shtresës tjetër. Përdoret gjithashtu si astar për 

izolimin e çatisë. Vechro Pro Smaltodur rekomandohet në vend të 

mënyrës tradicionale të astarit me vaj liri, pasi thahet shpejt dhe nuk 

zverdhet me kalimin e kohës ose astar akriliku, sepse arrin depërtim, 

ngjitje dhe rezistencë më të mirë ndaj alkalineve. Mundëson punim të 

thjeshtë dhe përhapet mrekullisht mirë. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Pamja Efekt mat me indeks 8-10 shkëlqim në 60ο. 

Graviteti 

specifik 

0,83– 0,85 kg/lt. 

Rendimenti i 

mbulimit 

10-15 m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi 
50–100 % për vëllim me hollues SMALTOLUX 
WHITE SPIRIT. Shkalla e hollimit luan një rol të 
rëndësishëm në depërtimin e duhur dhe kjo 
varet nga natyra dhe poroziteti i sipërfaqes. 
Për izolimin e kulmit rekomandohet hollimi i 
20-40% hollues për vëllim. 

Koha e tharjes 
Sipërfaqja 1 - 1. Orë. 

Mundësia për 

shtresë të dytë 

3 - 5 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 D. Vlera e pragut të POA 

= 750 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA për 

produktet e gatshme = 720 gr/lt. Plotëson 

kërkesat e Ligjit pas vitit 2011. POA: përbërësit 

organik të avullueshëm me pikën e vlimit <250 

°C. 

Rezistenca ndaj 

ujit - alkalineve 

Astari SMALTODUR ka rezistencë ndaj 

alkalineve dhe ujit. 

Ngjyra 
Pa ngjyrë - Transparente. 

 

 

 

Vechro Pro 

Smaltodur 

Akrilik për mure dhe  

astar çatie 

 Rendimenti i mbulimit: 10 - 

15 m²/lt  

 Koha e tharjes: 1 - 1½ orë 

 Hollimi: deri në 50-100 % me 

hollues Smaltolux White Spirit. Për çati 

20-40 %. 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 3 - 5 orë 

 Paketimi: 1 lt, 5 lt, 15 lt 

 Aplikimi: Furçë, rul 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Për të siguruar ngjitjen e duhur të produktit, pastroni plotësisht sipërfaqet nga 

pluhuri, yndyrat, vajrat, copat e vjetra të bojës, pjesët e lirshme, mbetjet e 

mykut, etj. Smeriloni lehtësisht sipërfaqen. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë përpara përdorimit. Aplikoni një shtresë dhe nëse është e nevojshme 

dy shtresa SMALTODUR. Smaltoplast Acrylic 100%, Smaltoplast Extra dhe çdo 

akrilik Vechro apo emulsioni ose boje mund të përdoret si bojë përfundimtare. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbani mjetet "të njoma" në enë me bojë. Kullojeni astarin mirë nga 

mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini ato me ujë të ngrohtë me sapun. 

Nëse astari thahet mund të pastrohet vetëm me holluesin Smaltolux White Spirit 

dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e ambientit 8-30 ° C dhe lagështia relative më e ulët se 80%, si edhe 

lagështia e ulët në sipërfaqet e jashtme. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të 

ndryshojnë vetitë e bojës në fund. 

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 

Referojuni Fletës së të Dhënave të Sigurisë së Materialit (MSDS) për udhëzime të 

detajuara të sigurisë.  

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


