
 
 
Broshurë teknike  

ISOLAC-DUCO SATIN  

 

Bojë smalti satin për metale, për shtresa të vështira për t’u veshur  

 
Përshkrimi 

 
ISOLAC-DUCO SATIN është një bojë smalti 
premium për përdorim nëpër sipërfaqe metalike të 
reja ose të vjetra. Karakterizohet nga një fortësi e 
madhe dhe mbulim i lartë sipërfaqësor, teksa 
manifeston qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj 
kushteve të motit dhe vjetërimit Ajo thahet shpejt në 
sipërfaqe përfundimtare prej satini, shumë 
rezistente ndaj konsumimit dhe goditjeve. E 
përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të 
jashtëm. 

 

Fushat e aplikimit: 
 
ISOLAC-DUCO SATIN përdoret në aplikime të 
brendshme ose të jashtme, në sipërfaqe metalike 
të reja ose të vjetra, si dyer, parmakë, makineri 
dhe vegla pune. 

 

Të dhëna teknike 
 
Ngjyra:  e bardhë, e zezë dhe një 

game e gjerë ngjyrash 
mundësuar nëpërmjet 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM  

Tipi:                        bojë smalti me bazë alkide 

Vëllimi i pjesës                                                                                
së ngurtë: 45 ± 2% 

Dendësia (E bardhë):  1,20 ± 0,03 kg/l  
(EN ISO 2811-1) 

Viskoziteti  800-1.200 mPa·s 
Brookfield: (në 23°C) 
(EN ISO 2884-2)  

Aftësia ngjitëse:   ≥ 2,0 N/mm2    
(EN ISO 4624)  

Trashësia e cipës                                                                       
së thatë:  45 ± 5 μm 
(WFT: 100 μm)  
(EN ISO 2808) 

Koha e tharjes: 40 min (e thatë në prekje), 
(EN ISO 9117) 6 h (e thatë në brendësi) 

Koha e riveshjes: 24 h 
(EN ISO 9117)   

 
 
 

Përshkueshmëria 
e avujve të ujit:  Sd = 10,50 ± 0,50 m  
(EN ISO 7783-2: V3 e ulët, Sd ≥ 1,4 m) 

Përthithja kapilare 
e ujit: w= 0,01 ± 0,005 kg/m2 h0.5 
(EN ISO 1062-3: W3  e ulët, w ≤ 0,1 kg/m2h0,5) 
 

Imtësia e bluarjes:   ≤ 10 μm  
(ASTM D1210) 
 
Matjet sipas EN 13300  

Niveli i shkëlqimit:  25-55, Saten  
(EN ISO 2813: < 60 në 60°) 

Opaciteti  ≥ 98%  
(2 shtresa nga 100 μm në të lagët) 
(EN ISO 6504-3)    

Bardhësia:   ≥ 82%  
(EN ISO 6504-3)   

Rezistenca ndaj                                                                 
pastrimit në të lagësht: KLASA 1 
(EN ISO 11998: 0,8 < 5 μm 
në 200 cikle larjeje) 
 
Pastrimi I veglave: 
Hiqni sa më shumë bojë që të jetë e mundur nga 
veglat e aplikimit përpara se t‘i pastroni ato. 
Pastrojini plotësisht veglat me SM-21 ose SM-22 
menjëherë pas përdorimit. 

 

Udhëzimet për përdorim 
 
1. Përgatitja e nënshtresës 
Nënshtresa duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur, vaj, 
yndyrë, grimca të lidhura dobët etj., dhe 
njëkohësisht, çdo defekt duhet të rregullohet me 
letër zmerile. Më pas sipërfaqja mbulohet me astar 
me ISOLAC-RUST PRIMER. 
Gjatë aplikimeve në metal të galvanizuar ose në 
alumin, është e nevojshme përgatitja me 
EPOXYCOAT-AC për të mundësuar një nivel 
maksimal ngjitjeje. 
Pas 24 orësh, nëse astari është tharë plotësisht, 
mund të aplikohet shtresa e parë e ISOLAC-DUCO 
SATIN. 
 
 
 
 
 



 

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: 22.11.2022 

 

 
2. Aplikimi 
Përziejini mirë ISOLAC-DUCO SATIN përpara 
përdorimit. Për aplikime me furçë ose rul, hollojeni 
deri në 5% me SM-21, dhe për aplikime me 
spërkatje pa ajër, hollojeni 10-20% me SM-22. 
Aplikoni dy shtresa duke e lënë shtresën e parë të 
thahet plotësisht përpara se të aplikoni të dytën, 
pas afërsisht 24 orësh. 
Temperatura gjatë aplikimit dhe tharjes së bojës 
duhet të jetë ndërmjet +10°C dhe +35°C. 
 

Mbulimi 
 
ISOLAC-DUCO SATIN mbulon afërsisht. 15 m2/l 
për shtresë, nëpër sipërfaqe të përgatitura 
paraprakisht. 
 

Amballazhimi 
 
ISOLAC-DUCO SATIN ofrohet në bidona 0,75 dhe 
2,5 litra.  

 

Afati i ruajtjes – Kohëzgjatja 
 
24 muaj nga data e prodhimit, në paketim origjinal, 
të pahapur, në vende të mbrojtura nga lagështia 
dhe ngricat. 

 

Komponimet organike të 
paqëndrueshme (VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/CE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-ve për 
nënkategorinë e produktit i, lloji SB, është 500 g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOLAC-DUCO 
SATIN përmban një maksimum të VOC-ve prej 500 
g/l. 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: ISOLAC DUCO / 1439-01 

EN 1504-2 

Produkte për mbrojtjen e sipërfaqeve 

Veshje 

Përshkueshmëria ndaj CO2: Sd > 50m 

Përshkueshmëria ndaj avujve të ujit: Klasa I (e 

përshkueshme) 

Përthithja kapilare: w < 0,1 kg/m2·h0.5 

Aftësia ngjitëse: ≥ 0,8 N/mm2    

Reagimi ndaj zjarrit:: Euroclass F 

Substancat e rrezikshme: në përputhje me 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 

ZYRAT QENDRORE – FABRIKA:  
Kilometri i 17të i Autostradës  Selanik-Aj. Athanasiu 570 03  
Tel. : +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029 

www.isomat.al   e-mail: support@isomat.eu 

 


