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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Astar trajtues me fosfat me dy përbërës për aplikim në sipërfaqe 

jo të hekurta si alumin, fletë metali e galvanizuar, bakër. Astari 

kundër ndryshkut Vechro Pro siguron ngjitje të shtuar të sistemit 

të lyerjes dhe mbrojtjes kur aplikohet në sipërfaqet e 

lartpërmendura. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Raporti i 

përzierjes 

4A: 1B me peshë. 

Graviteti 

specifik 

0,87 – 0,91 kg/lt . 

Hollimi 
Gati për përdorim 

Koha e 

tharjes 

Në sipërfaqe për 20-30 minuta. 

Kategoria 

POA 

"Astar trajtues me fosfor". Vlera e pragut 

të POA = 780 gr/lt. Përmbajtja maksimale 

e POA për produktet e gatshme = 700 

gr/lt. Plotëson kërkesat e Ligjit deri në 

vitin 2011. POA: përbërësit organik të 

avullueshëm me pikën e vlimit <250 °C. 

Rendimenti i 

mbulimit 

8-10 m 2/kg për shtresë, në varësi të 

sipërfaqes. Trashësia e rekomanduar e 

bojës deri në 20 μm. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

Pas 1-3 orësh. Këto afate kohore janë më 

të gjata në kushte të ftohta dhe me 

lagështirë të motit.  

Ngjyrat 
E verdhë e hapur (Përbërësi i parë), 

Transparente (përbërësi B). 

Ngjitja 
Ngjitje e shkëlqyer (GT0-GT1). 

 

  

 

Vechro Pro  

Astar kundër 
ndryshkut  

(Wash Primer) 

SUBSTRAT PËR TRAJTIMIN 

PARAPRAK TË METALEVE 

(PËRBËRËSIT: A + B) 

 Koha e tharjes: Në sipërfaqe për 

20-30 minuta. 

 Hollimi: Gati për përdorim. 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

Pas 1-3 orësh. Këto afate kohore janë më 

të gjata në kushte të ftohta dhe me 

lagështirë të motit.  

 Rendimenti i mbulimit: 8-10 m 
2/kg për shtresë, në varësi të sipërfaqes. 

Trashësia e rekomanduar e bojës deri në 20 μm 

 Paketimi: 600 gr / 150 gr dhe 12 

kg / 3 kg 

Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga yndyrat, vajrat, bojërat e mëparshme, 

pjesët e lirshme, ndryshku, etj. Aplikoni letër smerili dhe hiqni tërësisht 

pluhurin. 

APLIKIMI 

Para aplikimit, përzieni përbërësin A me përbërësin B në një raport prej 

4: 1 me peshë. Përzieni mirë derisa masa të jetë plotësisht homogjene. 

Aplikoni një ose dy shtresa të astarit kundër ndryshkut Vechro Pro. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbani mjetet "të njoma" në enë, kullojeni mirë bojën kur ta 

hidhni përsëri në enë dhe pastrojini ato me hollues dhe sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 80 %. 

Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e bojës në 

fund. 

SHËNIME 

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

udhëzime të detajuara të sigurisë.  

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


