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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Bojë llak me alkide silikoni që zgjat shumë, e përshtatshme për 

përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme me 

karakteristika të përmirësuara anti-gërryese. Ideale për çdo lloj 

sipërfaqe metalike, me karakteristikat kryesore rezistente ndaj 

kushteve të motit dhe rrezatimit UV, si dhe fortësi e lartë pa i 

shtuar ngurtësues. Ofron ruajtje të lartë të shkëlqimit dhe 

nuancave në kushte të këqija. Thahet shpejt dhe në mënyrë të 

njëtrajtshme në të gjithë trashësinë e shtresës dhe ka ngjitje të 

shkëlqyer dhe rezistencë ndaj ujit. Ka efikasitet dhe mbulim të 

lartë dhe mund të lyhet shumë mirë me furçë. 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE 

 

  

Shkëlqimi Shkëlqimi > 90 njësi në 60º 

Saten 30 – 40 njësi në 60º 

Dendësia 1,18 – 1,22 kg/lt (e bardhë)  

1,01 – 1,05 kg/lt (e zezë ose e gjelbër) 

Shkalla e 

përhapjes 

14-16 m2/lt për shtresë, në sipërfaqe të 

përgatitur mirë me astar 

Hollimi 
Deri në 5% në vëllim me SMALTOLUX 
WHITE SPIRIT për aplikim me furçë ose rul, 
për aplikim me spërkatje pa ajër deri në 
5% në vëllim me hollues nr. 1 me VECHRO. 

Koha e 

tharjes 

2-3 orë pa e prekur 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

Mund të rilyhet 18 orë pas aplikimit ose 

pas forcimit të shtresës së parë. Koha 

zgjatet në mot të ftohtë dhe me lagështi. 

Kategoria e 

POA 

“Një paketim shtresë me performancë të 

lartë”. Tipi SB. Limiti i POA = 500 gr/lt. 

POA maksimale e produktit gati për 

përdorim= 499 gr/lt, 

VOC: përbërës të avullueshëm organikë me 

pikë vlimi < 250ºC. 

 
 

 

 

 

PRO Silicone Duco 

Bojë llak me alkide silikoni që 

zgjat shumë 

Me shkëlqim & saten 

 Shkalla e përhapjes: 14 - 16 

m²/lt  

 Tharja: 2 - 3 orë 

 Hollimi: 5% për vëllim në 

Smaltolux White Spirit për aplikim me 

furçë dhe rul 5% për vëllim me hollues 

nr. 1 për aplikim me pistoletë me 

spërkatje 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

18 orë 

 Paketimi: Me shkëlqim & saten 

750ml, 2.5L 

Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni sipërfaqen nga pluhurat, vajrat, shtresat e bojërave dhe 

ndryshku. Fërkojeni mirë sipërfaqen me letër smerili përpara aplikimit 

dhe pastrojeni mirë nga pluhuri. Në sipërfaqet metalike propozohet të 

aplikohet një shtresë astar kundër gërryerjes OXIDOL. 

APLIKIMI 

Përziheni mirë. Aplikoni dy shtresa Pro Silicone Duco.  

PAJISJET E PASTRIMIT 

Ndërsa punoni, mbajini pajisjet të lagura, qoftë në një kovë ose në 

mbajtësen e bojës. Shkundini mirë në kovë mjetet nga boja dhe pastrojini 

menjëherë me hollues, ujë dhe detergjent. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8-30 ºC dhe lagështia relative më e ulët se 80%. Kushtet e 

këqija të motit mund ta degradojnë cilësinë e bojës. 

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 bojërave mund të 

minimizojë shumë ndikimin mjedisor të ciklit të jetës së produktit. 

ETIKETIMI 

Më shumë informacion në Fletët e të Dhënave për Sigurinë (MSDS). 

SIGURIA 

Lexoni etiketën në pjesën e pasme të produktit. Mbajeni larg fëmijëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat dhe udhëzimet teknike të përfshira në këtë fletëpalosje teknike bazohen në kontrollet e laboratorëve 

konfidencial 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 EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë përgjegjësi për 

asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet 

për përdorimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


