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KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME 

Fibra akriliku të përforcuara me suva në formë paste me bazë 

organike, gati për përdorim, për fasada dhe mure të brendshme 

të ndërtesave. Përdoret në suva me një shtesë në substrate 

betoni, llaçe tradicionale, pllaka betoni, pllaka gipsi, sipërfaqe 

të lyera më parë, etj. Përdoret edhe si finiturë finale në sisteme 

me izolim termik të jashtëm. Ka ngjitje të shkëlqyer dhe 

elasticitet të lartë. Është e padepërdueshme nga uji dhe e 

përshkueshme ndaj avujve të ujit. 

E certifikuar me markën CE sipas EN 15824. 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE 

 

  

Tekstura E sheshtë 

Grafiato 

Pesha 

specifike 

1,85 – 1,95 kg/lt. 

Shkalla e 

përhapjes 

E sheshtë 1,0mm: rreth 1,9 Kg/m2 

E sheshtë 1,5mm: rreth 2,2 Kg/m2 

Grafiato 2,0mm: rreth 2,5 Kg/m2 

Grafiato 3,0mm: rreth 3,0 Kg/m2 

Konsumi mesatar. Mund të ndodhin 

devijime të vogla në varësi të trashësisë së 

shtresës dhe fortësisë së sipërfaqes. 

Hollimi 
Deri në 2% me ujë. 

Tharja 
Thahet për 4 - 6 orë. Koha mund të zgjatet 
në mot të ftohtë dhe me lagështi. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

1 shtresë 

Kategoria e 

POA 

a. “Mure të jashtme me substrate 

mineralesh”. Tipi WB. Limiti i POA = 40 

gr/lt. 

POA maksimale e produktit gati për 

përdorim = 39 gr/lt. 

Nuancat 
E bardhë, e cila mund të ngjyroset edhe 

përmes sistemit të ngjyrosjes së Vechro-

Color Moods. 

 

 

 

 

Vechro Pro 

Suva akriliku 

 

 Shkalla e përhapjes: Në 

varësi të trashësisë së shtresës dhe 

finiturës 

 Tharja: 4 - 6 orë 

 Hollimi: Deri në 2% me ujë 

 Mundësia për shtresë të dytë: 

1 shtresë 

 Paketimi: 5kg , 25kg 

 

Aplikimi: Me spatul 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Substrati duhet të mos ketë të çara, të jetë i lëmuar, i pastër, pa pluhur 

dhe yndyrë, solide dhe e thatë. Pastroni mirë sipërfaqet nga pluhuri, 

vajrat, bojërat e mëparshme, pjesët e lirshme, mbetjet e mykut, etj. 

Aplikoni PRO PLASTER PRIMER në sipërfaqe dhe pas të paktën 3-4 orë, 

aplikoni PRO ACRYLIC PLASTER. Koha mund të zgjatet në mot të ftohtë 

dhe me lagështi. 

APLIKIMI  

Përzieni mirë përpara përdorimit. Aplikoni një shtresë PRO ACRYLIC 

PLASTER me spatul çelik inoksi me një trashësi në proporcion me kokrrizat 

e saj maksimale të përzgjedhura. Për të krijuar teksturën finale, fërkojeni 

me një spatul plastike ndërkohë që shtresa e materialit është ende e 

njomë. Koha e saktë e smerilimit është në varësi të aftësisë përthithëse 

të substratit dhe temperaturës së ambientit. 

Përdorni metodën e aplikimit "e njomë në të njomë", për të shmangur 

fenomenin e përbërësve të dukshëm. 

PAJISJET E PASTRIMIT 

Pastroni menjëherë mjetet me ujë të ngrohtë dhe sapun pas aplikimit. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura e mjedisit dhe substratit nuk duhet të jetë më e ulët se +5ºC 

dhe më e lartë se +35ºC, ndërsa lagështua relative nuk duhet të tejkalojë 

80%. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të kenë ndikime negative duke 

ndryshuar veçoritë finale të materialit. 

Shtresa e sapo aplikuar duhet të mbrohet nga avullimi i menjëhershëm i 

ujit (drita e drejtpërdrejtë e diellit, ajri, temperaturat e larta), i ftohti 

dhe shiu, deri sa të thahet plotësisht. Pasi materiali të jetë forcuar, nuk 

ka nevojë më për mbrojtje nga fenomenet e motit. 

Sipërfaqet e reja duhet të thahen dhe kurohen për 3-4 javë para se tu 

aplikohet astari. 

RUAJTJA 

Pas aplikimit, mbyllni enën fort për ta ruajtur në gjendje të mirë për 

përdorim në të ardhmen. Ruajini në ambiente të brendshme në 

temperatura nga +5ºC deri në +35ºC. Mbroni materialet nga ngrirja dhe 

ekspozimi drejtpërdrejtë në diell. 

SIGURIA 

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Për udhëzime më të hollësishme - 

masa parandaluese, konsultohuni me fletën e të dhënave të sigurisë së 

produktit. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


