
 
Broshurë teknike 

PRIMER-CLASSIC 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 
Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 
përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të 
konfirmuar se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike 
anulon automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. Botim: 03.09.2022 

 

Astar akrilik i mikronizuar me bazë uji 
 
 

Përshkrimi 
 
Astar akrilik, i mikronizuar, me bazë uji. Ofron 
ngjitje të përkryer dhe depertueshmëri të lartë. Nuk 
ka erë dhe është miqësorë ndaj ambientit dhe 
zbatuesit, kështu që rekomandohet për përdorim 
në ambiente të brëndshme qe banohen. Ka një 
ngjyrë të lehtë blu që të mund të shihet në 
sipërfaqet krejt të astaruara. 
 

Fushat e përdorimit 
 
Përshtatet për përdorim në sipërfaqe të reja si 
suva, beton, tulla, etj., të cilat do lyhen me bojra 
plastike. Gjithashtu, ka aftësinë të ngurtësohet dhe 
të mbrojë nga lagështia sipërfaqet poroze të cilat 
janë lyer me gëlqere, ngjitësa ose bojë të vjetër. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta: emulsion 

Ngjyra: blu e tejdukshme 

Vëllimi i pjesës së ngurtë: 18 ± 1% 

Densiteti: 1,00 kg/l 

pH:                   8-9 

Koha e tharjes:     1 orë (në prekje) 

Koha e rilyerjes: 4 orë 
 
Pastrimi i veglave: 
Hiqni sa më shumë boje të jetë e mundur nga 
veglat e përdorura, para se të pastrohen. Pastroni 
veglat menjëhere mbas përdorimit me ujë dhe 
pastrues. 
 

Directions for use 
 
1. Nënshtresa 
Nënshtresa duhet të jetë e thatë pa pluhur, pa vaj, 
materiale të lira etj., dhe çdo anomali në suva 
duhet të restaurohet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zbatimi 
PRIMER-CLASSIC aplikohet në një shtresë (një 
dorë) i holluar deri në 50% me ujë të pastër. Për 
sipërfaqe mjaft poroze përdoret i paholluar.   
Aplikohet me furçë, ryl ose me spërkatje.  
 

Konsumi 
 
Afërsisht 10-15 m2/l për shtresë, në varësi me 
thithjen e sipërfaqes dhe me përqindjen e hollimit.. 
 

Amballazhimi 
 
PRIMER-CLASSIC ofrohet në bidona plastike prej 
1, 5, 10 dhe 20 litrash. 
 

Magazinimi 
 
Të paktën 24 muaj nga data e prodhimit në thasë 
të mbyllur, në temperatura ndërmjet +5oC dhe 
+35oC dhe në vende të mbrojtura nga rezet e diellit 
dhe ngrica. 
 

Shënime 
 
Temperatura gjatë aplikimit duhet të jetë ndërmjet 
+100C dhe +350C. 
 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipëas Direktivës 2004/42/CE (Shtojca II, tabela 
A), përmbajta maksimale e lejuar e VOC-së për 
produktin e nënkategorisë “h”, lloji  WB ështe 30g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim.. 
Produkti i gatshëm për përdorim PRIMER-
CLASSIC përmban maksimum <30 g/l VOC. 
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