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Në filozofinë tonë të biznesit, Pinto 
udhëhiqet nga një ekuilibër i drejtë 
mes konkurencës ekonomike dhe 
zhvillimit social. Përgjegjësitë Sociale 
janë të mirë integruara në strategjitë 
dhe politikat e kompanisë sonë, duke 
synuar  krijimin e vlerave për 
kompaninë, punonjësit si dhe 
shoqërinë në përgjithësi.

Teknologjia e përzgjedhur për prodhim 
përmbush maksimalisht standartet dhe 
direktivat e  Komunitetit Europian. Që 
në konceptim kompania Pinto ka 
treguar angazhim të plotë në 
mbrojtjen e mjedisit, duke menduar 
me kujdes dhe efektivitet mbetjet si 
dhe duke përdorur në proçeset e 
punës në zyra dhe me gjerë, produkte 
dhe paketime të ricikluara. Ne synojmë 
që kjo politike të pasurohet më tej me 
elementë të tjerë miqësore për 
mjedisin.         
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PintoColor është fabrika më 
moderne në prodhimin e bojrave, e 
ideuar  për të rritur standartin e cilësisë në 
ndërtim, duke kombinuar teknologjinë 
inovative, cilësinë e produktit  dhe 
profesionalizmin. Në këtë mënyrë ne 
përmirësojmë stilin e jetesës duke 
garantuar lyerje të sigurta, komode dhe 
afatgjata.Vizioni jonë është të rritemi 
duke ofruar një gamë të gjerë produktesh 
cilësore, miqësore  ndaj mjedisit  që 
përmirësojnë jetesën e konsumatorëve 
tanë duke u plotësuar atyre çdo nevojë.
Ne besojmë në cilësinë e rezinave dhe 
kolorantet që përdorim janë të gjitha të   
çertifikuara me standarte Europiane. 
Eksperienca italiane në prodhim është ajo 
çfarë na ofron një avantazh konkurues 
duke na lejuar të ofrojmë  bojra me 
karakteristika unike dhe me performancë 
të pakrahasueshme. Çdo produkt  është i 
dizenjuar të performojë dhe ofroje 
benefite specifike.     

Kush jemi?
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Objektivat

Sekretet e performancës 
sonë superiore janë:

• Materiale të para ekologjike
• Eksperiencë italiane në prodhim
• Veti aplikimi të mrekullueshme
• Jetëgjatësi
• Staf i kualifikuar
• Investim në teknologji ku cdogje është e 
çertifikuar sipas standarteve europiane.

• Të ofrojmë produkte të një cilësie të lartë, të testuara 
në laboratorët tanë sipas standarteve europiane.
• Të ndërtojmë marrëdhënie të besuara dhe afatgjata 
me klientët tanë.
• Të maksimizojmë vlerat duke ruajtur standartet e 
prodhimit dhe duke ofruar produktin më të 
mirë me çmimin më të arsyeshëm sipas nevojave të 
klientëve
• Implementimi i teknologjisë europiane për rritjen e 
cilësisë së produkteve vendase.
• Përmbushja e përgjegjësive sociale ndaj punonjësve, 
konsumatorëve, furnitorëve, konkurentëve, shoqërisë, 
mjedisit dhe shtetit.
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Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Sipërfaqet duhet të jenë të pastra 
nga pluhurat, vajrat, bojrat e vjetra 
të ciflosura, myku dhe lagështira.
Përdorni një dorë astar me hollimin e 
duhur, dhe si bojë përfundimtare mbi 
këtë astar mund të përdorim
çdo lloj boje plastike ose akrilike.

100%  Astar akrilik  per muret me nje lidhje te 
forte dhe depertim te larte. Eshte pa arome, 
mik per perdoruesin dhe ambientin dhe per 
keto arsye rekomandohet per astarimin e 
siperfaqeve te brendshme dhe te jashtme e 
vecanerisht per ambientet e mbyllura e te 
banuara. Eshte i pershtatshem per 

parapergatitjen e siperfaqeve te reja te cilat 
do te lyhen me boje plastike si suva, beton, 
tulla dhe muret e spatuluara. Gjithashtu lidh 
dhe izolon siperfaqet poroze te lyera me 
gelqere, hidromat, bojera te cilesive te ulta 
duke siguruar nje lidhje dhe shtrim te persosur 
te bojes perfundimtare. Ky produkt eshte i 
pershtatshem per astarimin e siperfaqeve te 
ndotura, gjithashtu siperfaqeve te gipsit duke 
qene se disponohet ne ngjyre te bardhe.  

Përshkrimi

Pinto Primer
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200-300%15-20 m2/L

1-4H
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Të dhënat teknike:

Lloji: 100% astar akrilik
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,00 ± 0.01 kg/L
Hollimi: 200-300% me uje te paster.
Viskoziteti: 70-80 KU KU (25°C)
 Koha e tharjes: Thahet pas 1-4 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 15-20 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                 
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



 

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Sipërfaqet duhet të jenë të pastra 
nga pluhurat, vajrat, bojrat e vjetra 
të ciflosura, myku dhe lagështira.
Përdorni një dorë astar me hollimin e 
duhur, dhe si bojë përfundimtare mbi 
këtë astar mund të përdoret
çdo lloj boje plastike ose akrilike.

Astari Universal Pinto është astar për mure me
ngjyrë të bardhë, viskoze, për të krijuar një 
lidhje të fortë midis suportit dhe bojës. 
Rekomandohet për astarimin e sipërfaqjeve 
të brendshme dhe të jashtme, e veçanërisht 
për ambientet e mbyllura e të banuara. 
Gjithashtu lidh dhe izolon sipërfaqet

poroze të lyera me gëlqere, hidromat, bojëra 
të cilësive të ulta duke siguruar një lidhje dhe 
shtrim të përsosur të bojës përfundimtare. Ky 
produkt është i përshtatshëm për astarimin e 
sipërfaqeve të ndotura, gjithashtu 
sipërfaqeve të gipsit duke qënë se 
disponohet në ngjyrë të bardhë.

Përshkrimi

Astar Universal
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Të dhënat teknike:

Lloji: 100% astar akrilik
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,03 ± 0.01 kg/L
Hollimi: 200-300% me uje te paster.
Viskoziteti: 85-95 KU KU (25°C)
 Koha e tharjes: Thahet pas 1-4 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit 
(temperatura, lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 15-20 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                 
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L,18L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Astari Akrilik Pinto është një astar me 
viskozitet të lartë dhe me nje nuancë të 
lehtë blu, për mure me një lidhje të fortë 
dhe depërtim të lartë. Është pa erë, 
miqësor për përdoruesin dhe ambientin 
dhe për këto arsye rekomandohet për 
astarimin e sipërfaqjeve të brendshme dhe 
të jashtme. Është i përshtatshëm për 
parapërgatitjen e sipërfaqeve të reja të 
cilat do të lyhen me bojë plastike ose 
akrilike si suva, beton,
tulla etj. Lidh dhe izolon siperfaqet poroze 
të lyera me gëlqere, hidromat, bojëra të 
cilësive të ulta duke siguruar një lidhje dhe 
shtrim të përsosur të bojës përfundimtare 
dhe një rritje të rendimentit të bojës 
përfundimtare 20%-30%.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra 
nga pluhuri, vajrat, bojrat e vjetra të 
ciflosura, myku dhe lagështira. 
Përdorni një dorë astar me hollimin e 
duhur dhe si bojë përfundimtare mbi 
këtë astar mund të përdoret
çdo lloj boje plastike ose akrilike.

Astar Akrilik
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50-100%15-20 m2/L

1-3H

Përshkrimi
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Të dhënat teknike:

Lloji: 100% astar akrilik
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,0 ± 0.01 kg/L
Hollimi: 50%-100% me uje te paster, ky raport varet nga pershkueshmeria e siperfaqes. Per siperfaqet me 
pershkueshmeri te larte hollojme astarin deri ne 50% me uje te paster.
Viskoziteti: 70-80 KU KU (25°C)
 Koha e tharjes: Thahet pas 1-3 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 15-20 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                 
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 4L,9L,18L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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TEMPERA është bojë hidromat e cilësisë së 
dytë.Është shumë ekonomike dhe përbërja e 
saj lejon depërtimin e avujve nëpërmjet 
poreve të murit. Ideale për tavane, mure 
dhe në përgjithësi vënde ku nuk nevojitet 
larja e shpeshtë .    

Mënyra e përdorimit: 

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër 
nga çdotrup i huaj. Lyejmë me rul ose penel 
me të paktën dy duar. Kalojmë dorën e parë 
dhe 3-5 orë më pas, sipas temperaturës, 
kalojmë të dytën.   

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

16

Sipërfaqet duhet të jenë të pastruara 
dhe pa përmbajtjen e vajrave, 
pluhurave, bojrave të vjetra të 
ciflosura ose mbetjeve të gëlqeres. 
Aplikoni TEMPERA-n e holluar deri në 
20-25% me ujë të pastër  për dorën e 
parë, dhe deri në 10-15% për dorën e 
dytë.

Përshkrimi

Tempera
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10-15%7-9 m2/L

1-2H
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë hidromat (e perbere nga rezine plastike)
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.65- 1.75 ± 0,02gr / cm3.
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër.
Viskoziteti: 115-130 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftesia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 95%  Klasa III
Norma e mbulimit: Rreth 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje.                                             
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 5kg, 15kg, 25kg.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Përshkrimi
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10-15%7-9 m2/L

1-2H

HIDROPINT është bojë për përdorim të përgjithshëm 
dhe sidomos speciale për tavane. Struktura dhe 
përbërja e saj lejon depërtimin e avujve nëpërmjet 
poreve të murit dhe eleminimin e kondesimit të 
tyre. Është ideale për vende ku larja e shpeshtë nuk 
nevojitet.

Mënyra e përdorimit: 

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga çdo 
trup i huaj. Lyejmë me rul ose penel me të pakten 
dy duar. Kalojmë dorën e parë dhe 3-5 orë më pas, 
sipas temperaturës, kalojmë dorën e dytë.

18

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

Sipërfaqet duhet të jenë të pastruara 
dhe pa përmbajtjen e vajrave, 
pluhurave, bojrave të vjetra të 
ciflosura ose mbetjeve të gëlqeres. 
Aplikoni HIDROPINTIN-n e holluar deri 
në 20-25% me ujë të pastër  për 
dorën e parë, dhe deri në 10-15% për 
dorën e dytë.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë hidromat (e perbere nga rezine plastike)
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,62 - 1,65± 0,02 gr/cm3.
Hollimi: 10-15% me uje te pastër.
Viskoziteti: 120-130 KU (25°C)
 Koha e tharjes: 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 95%  Klasa III
Norma e mbulimit: Rreth 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje.                                             
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 3L, 9L, 18L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Bojë plastike ekonomike për përdorim në 
ambjente të brendshme. Zgjidhja më e 
përshtatshme për ata profesionistë që 
dëshirojnë një produkt ekonomik, i cili 
kombinon rendimentin e lartë me shtrirjen 
e mirë të bojës. Është e përshtatshme për 
sipërfaqe me beton, suva, pllaka zdrukthi, 
material asbest-cimentoje (eterniti). E 
përshtatshme për ribojatisje të shpeshta 
profesionale. Ngjyroset vetem me ngjyra 
te lehta në sistemin e ngjyrosjes Pinto.

Përshkrimi

Pintoplast
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5-10%7-9 m2/L

1-2H

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Të pastrohet mirë sipërfaqja e 
përgatitur për lyerje nga çdo trup i 
huaj, vajra, graso, pluhur, bojra të 
vjetra dhe bëjmë ne fillim astarimin e 
sipërfaqes. Për sipërfaqet e reja 
(beton, suva), sipërfaqet e lyera me 
hidromat, gëlqere ose allçi dhe 
sipërfaqet e ndotura (tym duhani, 
blozë,lagështirë të vjetër)  aplikoni 1 
dorë ASTAR UNIVERSAL ose ASTAR 
AKRILIK dhe dy duar PINTOPLAST.  
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,65- 1,75± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër.
Viskoziteti: 125-135 KU (25°C)
 Koha e tharjes: 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                           
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 3L, 9L,18L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Pintoplast Professional është bojë plastike 
për përdorim në ambiente të brendshme. 
E përshtatshme për sipërfaqe me suva, 
mure të patinuara, pllaka zdrukthi, 
materiale asbest – çimentoje. E 
pershtatshme për ribojatisje të shpeshta 
profesionale dhe ka rezistencë ndaj 
pastrimeve. Ngjyroset me të gjitha ngjyrat 
bazë dhe në një pafundësi ngjyrash me 
sistemin e ngjyrosjes.       

Përshkrimi

Pintoplast
Professional
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10-15%9-11 m2/L

1-2H

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Sipërfaqet e reja suvaje ose betoni 
duhet të jenë të thata, të pastra nga 
pluhurat dhe të kenë kaluar të
paktën 30-40 ditë nga ndërtimi i tyre.
Pastrohet mirë sipërfaqja e përgatitur 
për lyerje nga çdo trup i huaj, vajra, 
graso, pluhur, bojra të vjetra dhe 
bejme ne fillim astarimin e siperfaqes
Për sipërfaqet e reja (beton, 
suva)aplikoni 1 dorë ASTAR 
UNIVERSAL ose ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTOPLAST PROFESSIONAL.
Për sipërfaqet e lyera me hidromat, 
gëlqere ose allçi dhe sipërfaqet e 
ndotura (tym duhani, blozë, 
lagështirë të vjetër) aplikoni 1 dorë 
ASTAR UNIVERSAL dhe dy duar 
PINTOPLAST PROFESSIONAL. 
Sugjerohet te lahet 30-40 dite pas 
aplikimit.

Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,65- 1,75± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër.
Viskoziteti: 125-135 KU (25°C)
 Koha e tharjes: 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                           
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 3L, 9L,18L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,55 - 1,65 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 9-11 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                        
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Bojë plastike e një cilësie të lartë për 
përdorim në  ambjente të brendshme. 
Nuk zverdhet me kalimin e kohës dhe ruan 
ngjyrën për një kohë të gjatë. Ka bardhësi 
dhe mbulim të lartë sipas standarteve 
evropiane. Është e përshtatshme për 
sipërfaqe me  beton, suva, pllaka zdrukthi,   

materiale asbest – çimentoje. E 
përshtatshme për ribojatisje të shpeshta 
profesionale. Ka rezistencë ndaj 
pastrimeve të shpeshta, rezistencë të larte 
ndaj fërkimeve. Ngjyroset me të gjitha 
ngjyrat bazë dhe në një pafundësi 
ngjyrash me sistemin e ngjyrosjes.  

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

Sipërfaqet e reja suvaje ose betoni 
duhet të jenë të thata, të pastra nga 
pluhurat dhe të kenë kaluar të
paktën 30-40 ditë nga ndërtimi i tyre.
Pastrohet mirë sipërfaqja e përgatitur 
për lyerje nga çdo trup i huaj, vajra, 
graso, pluhur, bojra të vjetra dhe 
bejme ne fillim astarimin e siperfaqes
Për sipërfaqet e reja (beton, 
suva)aplikoni 1 dorë ASTAR 
UNIVERSAL ose ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTOPLAST MASTER.
Për sipërfaqet e lyera me hidromat, 
gëlqere ose allçi dhe sipërfaqet e 
ndotura (tym duhani, blozë, 
lagështirë të vjetër) aplikoni 1 dorë 
ASTAR UNIVERSAL dhe dy duar 
PINTOPLAST MASTER. 
Sugjerohet te lahet 30-40 dite pas 
aplikimit.

-

Përshkrimi
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1-2H
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Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,55 - 1,65 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 9-11 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                        
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,42- 1,52± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 10-12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



PINTO BAMBINI është një bojë ekologjike për 
përdorim në ambjente të brendshme. 
Përbërja e saj pa komponime organike të 
avullueshme (VOC) e bën ideale për të 
gjitha zonat e banuara. Për shkak të formulës 
së saj të veçantë, ajo është e padëmshme 
për mjedisin. E përshtatshme për suva, 
tavane,     

beton, gips dhe mure të stukuara. Ajo ka 
bardhesi të veçantë dhe aftësi të madhe 
mbuluese. Shfaq rezistencë ndaj larjeve të 
shpeshta, detergjenteve si dhe efekteve 
zverdhuese të duhanit. Pas pastrimit jep një 
sipërfaqe gjithmonë të freskët.

Pinto Bambini është zgjedhje ideale për:
• Spitale, kopshte, çerdhe, dhoma kirurgjie
• Hotele, shkolla, ndërtesa publike
•Furra buke, magazina ushqimore e 
farmaceutike
• Qëndra sportive, birrari, kuzhina etj  

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Pinto Bambini
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10-15%12 m2/L

1-2H

Sipërfaqet e reja suvaje ose betoni 
duhet të jenë të thata, të pastra nga 
pluhurat dhe të kenë kaluar të 
pakten 30-40 ditë nga ndërtimi i tyre. 
Të pastrohet mirë sipërfaqja e 
përgatitur për lyerje nga çdo trup i 
huaj, vajra, graso, pluhur, bojra të 
vjetra dhe bëjmë ne fillim astarimin e 
siperfaqes. Për sipërfaqet e reja 
(beton, suva) aplikoni 1 dorë ASTAR 
UNIVERSAL ose ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTO BAMBINI. Per sipërfaqet
e lyera me (hidromat, gëlqere, allçi) 
dhe sipërfaqet e ndotura (tym 
duhani, blozë, lagështirë të vjetër) 
aplikoni 1 dorë ASTAR UNIVERSAL dhe 
dy duar PINTO BAMBINI.
Sugjerohet te lahet 30-40 dite pas 
aplikimit.

Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,42- 1,52± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 10-12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.



29

 

Të dhënat teknike:

Lloji: Boje ekologjike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,48- 1,58± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me uje te paster, ose 50% kur lyhet me pistolet 
Viskoziteti: 104-114 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 1
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.05
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Përshkrimi
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Cleaner

Anti-Mould Cleaner është një solucion larës 
kundra mikroorganizmave, që përdoret për 
përgatitjen e siperfaqeve perpara lyerjes.Ky 
solucion ka efikasitet kundër mikrobeve duke 
përfshirë organizmat vijuese: baktere, 
kërpudha, alga dhe myk duke parandaluar 
rizhvillimin e tyre. Pastrues perfekt për çdo tip 
muri, për brenda dhe jashtë, veçanërisht: 
kuzhina, banjo, dushe, garazhe, lavanderi, 

kuzhina, banjo, dushe, garazhe, lavanderi, 
hapësirat midis pllakave dhe zona të tjera të 
predispozuara për tu mykur. I padjegshëm, 
me efektivitet të lartë dhe aromë të
këndshme.
Vret 99.9% të baktereve dhe viruseve.

Pastroni sipërfaqen e mykur me një 
copë të thatë. Lani sipërfaqen me 
furçë ose rul me Anti-Mould Clean-
er. Pas 15-20 minutash hiqni mbetjet 
e formuara me ujë. Përseriteni 
larjen. Liheni sipërfaqen për 24 orë 
në qetësi dhe më pas lyejeni sipër-
faqen me dy duar Anti-Mould Paint.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Solucion larës, desinfektues.
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për përdorim
Viskoziteti: 45-50 KU (25°C)
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 50
VOC emetimi në ambient:  ≤ 10
Metoda e aplikimit: Furçë, rul.
Temperatura për aplikim: +8° deri në +30°C dhe lagështia relative me e ulët se 80%.
Paketimi: 1L. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Përshkrimi

Anti-Mould

Desifektoni sipërfaqen e pastruar 
nga myku  me Anti-Mould Cleaner. 
Aplikoni dy duar boje te përzier me 
Anti-Mould Protect.

Protect

Anti-Mould Protect  eshte nje solucion qe 
perdoret kundra mikroorganizmave. Ky 
solucion ka efikasitet  kundër mikrobeve 
duke perfshirë organizmat vijues: baktere, 
kërpudha, alga, myk  dhe duke parandaluar 
rizhvillimin e tyre. 
I padjegshëm, me efektivitet të lartë dhe 
aromë të këndshme.  
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Të dhënat teknike:

Lloji: Solucion kundra mikroorganizmave
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për përdorim
Viskoziteti: 45-50 KU (25°C)
Metoda e aplikimit: Përzjeni 250 ml produkt me 18L bojë.
Paketimi: 250 ml 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Pinto Anti-Mould Paint (Anti Myk) është një 
bojë  plastike e cilësisë së lartë. Përmban 
substanca të veçanta të cilat mbrojnë bojën 
duke parandaluar në mënyrë efektive rritjen 
e mykut dhe të baktereve. Kjo gjë vihet re 
sidomos në zonat me lagështi të lartë dhe 
kondensim të avullit të tilla si kuzhina, banjo, 
tavane, bodrume. Ka mbulim shumë të mirë    

dhe rezistencë të lartë ndaj larjeve të 
shpeshta. E  disponueshme në ngjyrë të 
bardhë dhe në nuan ca të lehta. Ështe e 
përshtatshme për suva, gips, beton, tulla, dru. 
Nuk ka përbërje amoniaku. Ka punueshmëri 
të mirë, tharje të shpejtë dhe ngjitje të fortë. 
Krijon një shtresë të bukur përfundimtare mat 
dhe rezistente ndaj larjeve të shpeshta. Nuk 
kontribuon në rritjen dhe përhapjen e zjarrit. 
Ideale për zonat me lagështire të lartë. 
Pastrohet lehtësisht.    
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Përshkrimi

Anti-Mould
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10-15%12 m2/L

1-2H

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e 
thatë dhe e lirë nga çdo papastërti, 
pa yndyrna dhe kripëra. Zmerilimi 
ose pastrimi i sipërfaqeve ku do 
bëhet aplikimi shkaktojnë rritje të 
pluhurave ose mbetje tymi të 
rrezikshme. Nëse ekspozimi nuk 
mund të shmanget nëpërmjet 
ventilimit lokal, duhet të përdoren 
pajisje të përshtatshme mbrojtëse 
të frymëmarrjes.Për sipërfaqe të 
reja  apo sipërfaqje poroze të 
veshura me gëlqere ose  bojëra të 
një cilësie të ulët përdorni ASTAR 
UNIVERSAL. Për freskimin e 
sipërfaqeve të lyera brënda një  
afati të shkurtër kohor, aplikoni 
direkt PINTO ANTI-MOULD.
Lani siperfaqen me furce ose rul me 
ANTI-MOULD CLEANER. Liheni 
siperfaqen per 24 ore, lyejeni ate 
me dy duar ANTI-MOULD PAINT.     

Paint
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë plastike kundra mykut
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,5 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 50
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 10
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura për lyerje, në varësi të thithshmërisë së sipërfaqes.                                                                                                                          
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Lloji: Bojë plastike kundra mykut
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,5 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 50
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 10
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura për lyerje, në varësi të thithshmërisë së sipërfaqes.                                                                                                                          
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Beton Paint është bojë me bazë uji për mure, 
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, 
e formuluar posaçerisht për të siguruar 
mbrojtje të gjatë dhe të qëndrueshme të 
betonit të ekspozuar. Gjithashtu  është e 
përshtatshme edhe për bazamente të tilla si: 
suva, tulla, gurë, dru. Ka veti të shkëlqyera 
punuese,  

mbulim shumë të mirë, ngjitje të fortë dhe 
tharje të  shpejtë. Disponon rezistencë të lartë 
ndaj kushteve atmosferike si edhe ndaj 
ndotjes atmosferike. Nuk  ndikon në rritjen e 
zjarrit dhe është reduktuese ndaj flakës së 
zjarrit.   

Përgatitja e sipërfaqes 
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Përshkrimi

Beton Paint
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10-15%10-12 m2/L

1-2H

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e 
thatë dhe e lirë nga çdo papastërti, 
pa yndyrna dhe kripëra. Astarosni 
sipërfaqen me ASTAR AKRILIK me 
bazë uji të  holluar 50-100% me ujë. 
Pas përgatitjes së suportit, aplikoni dy 
duar Beton Paint. Aplikoni bojën dhe 
lëreni të thahet në temperatura  
midis 5°C deri 35°C. Siguroni ventilim 
të mirë gjatë  aplikimit dhe tharjes.

• Përziejeni bojën mirë para 
përdorimit
• Mbrojeni nga ngrica
• Mos e aplikoni në temperatura nën 
5°C. 
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë me bazë uji për sipërfaqe betoni                                                                 
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1.47-1.49 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër.
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)                                                                                                                  
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi në ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 10-12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura për aplikim: + 50C deri në + 350C dhe lagështi relative me e ulët se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Lloji: Bojë me bazë uji për sipërfaqe betoni                                                                 
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1.47-1.49 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër.
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)                                                                                                                  
Koha e tharjes: 1-2 orë dhe rilyhet pas 3-5 orë. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura).
VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi në ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 10-12 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura për aplikim: + 50C deri në + 350C dhe lagështi relative me e ulët se 80%.
Paketimi: 1L,3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Pinto Cryl  është bojë akrilike ekonomike me 
bazë rezinë akrilike për përdorim në 
ambiente të jashtme. Është e përshtatshme 
për kushtet klimaterike të disfavorshme, me 
një rezistencë të lartë kohore.

Gjithashtu eshte e pershtatshme per 
sipërfaqe me beton, suva,pllaka zdrukthi, 
materiale asbest – çimentoje. Ofron aftësi 
mbuluese të madhe dhe bardhësi të 
veçantë.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Pintocryl
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5-10%7-9 m2/L

1-2H

Pastrohet mirë sipërfaqja e përgatitur 
për lyerje nga çdo trup i huaj, vajra, 
graso, pluhur, bojra të vjetra.
Bëjmë në fillim astarimin e sipërfaqes
- Për sipërfaqet e reja (beton, suva) 
aplikoni 1 dorë ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTOCRYL.
- Për sipërfaqet e ndotura aplikoni 1 
dorë ASTAR UNIVERSAL ose ASTAR 
AKRILIK dhe dy duar PINTOCRYL.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,63 - 1,73 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër, ose 50% kur lyhet me pistolet.
Viskoziteti: 115-125 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                      
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Pintocryl Professional është bojë akrilike me 
bazë rezinë akrilike të posaçme për përdorim 
në ambiente të jashtme. Për shkak të kësaj 
përmbajtje është e përshtatshme për kushtet 
klimaterike të disfavorshme, ndotjeve 
atmosferike, alkaleve tek betoni dhe kohës, 
me një rezistencë të lartë kohore.

Gjithashtu aplikohet në sipërfaqe me beton, 
suva,pllaka zdrukthi, materiale asbest – 
çimentoje. Ofron aftësi mbuluese të madhe 
dhe bardhësi të veçantë.

Përgatitja e sipërfaqes 
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Përshkrimi

Pintocryl
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10-15%9-11 m2/L

1-2H

Professional

Pastrohet mirë sipërfaqja e përgatitur 
për lyerje nga çdo trup i huaj, vajra, 
graso, pluhur, bojra të vjetra.
Bëjmë në fillim astarimin e sipërfaqes
- Për sipërfaqet e reja (beton, suva) 
aplikoni 1 dorë ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTOCRYL PROFESSIONAL.
- Për sipërfaqet e lyera me bojra të 
cilësisë së ulët dhe sipërfaqet e ndo-
tura aplikoni 1 dorë ASTAR UNIVER-
SAL ose ASTAR AKRILIK dhe dy duar 
PINTOCRYL PROFESSIONAL.

Lloji: Bojë akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,63 - 1,73 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër, ose 50% kur lyhet me pistolet.
Viskoziteti: 115-125 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Norma e mbulimit: 7-9 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                                      
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 3L,9L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



47

 

Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,55 - 1,65 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 9-11 m2/L në sipërfaqet e përgatitura për lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                   
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Përshkrimi

Pintocryl
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10-15%10-12 m2/L

1-2H

Master

Pintocryl Master është bojë akrilike e një 
cilësie superiore për përdorim në ambiente 
të jashtme. Për shkak të përmbajtjes së pasur 
me rezinë akrilike është e përshtatshme për 
kushtet klimaterike të disfavorshme, 
rezistencë të lartë ndaj alkaleve, rezistencë
të lartë kohore deri në 10 vjet. Ka aftësi 
mbuluese shumë të mirë me dy shtresa dhe 

bardhësi të veçantë. Hapet shumë lehtë, ka 
punueshmëri të mirë dhe mbas lyerjes ju 
ofron një sipërfaqe shumë të këndshme. 
Ngjyroset në një pafundësi ngjyrash me 
sistemin e ngjyrosjes.

Sipërfaqet e reja suvaje ose betoni 
duhet të jenë të thata, të pastra nga 
pluhurat dhe të kenë kaluar të 
paktën 30-40 ditë nga ndërtimi i tyre. 
Pastrohet mirë sipërfaqja e përgatitur 
për lyerje nga çdo trup i huaj, vajra, 
graso, pluhur, bojra të vjetra dhe 
bëjmë në fillim astarimin e sipërfaqes.
Për sipërfaqet e reja (beton, suva) 
aplikoni 1 dorë ASTAR AKRILIK dhe dy 
duar PINTOCRYL MASTER. Për 
sipërfaqet e ndotura (tymra, blozë, 
etj) aplikoni 1 dorë ASTAR UNIVERSAL 
dhe dy duar PINTOCRYL MASTER.

Lloji: Bojë akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,55 - 1,65 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 9-11 m2/L në sipërfaqet e përgatitura për lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                   
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë 100% akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,40 - 1,49 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 10-12 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Përshkrimi

Pintocryl
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10-15%11-13 m2/L

1-2H

Latex

PintoCryl Latex eshte boje akrilike me 
shkelqim per ambiente te jashtme. Per shkak 
te formules se saj te vecante, eshte miqesore 
me ambientin dhe perdoruesin. Eshte e 
pershtatshme per siperfaqe stuko, suva, 
beton, dru dhe pllaka zdrukthi. Pamja e saj 
prej mendafshi nxjerr ne pah cdo hije. Ka 
punueshmeri shume te mire, bardhesi dhe 

aftesi mbuluese te larte. Eshte rezistente ndaj 
pastrimeve te shpeshta dhe detergjenteve, 
ndaj zverdhjes nga tymi i duhanit dhe 
kushteve atmosferike. 

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

Pastrohet mire siperfaqja e pergatitur 
per lyerje nga cdo trup i huaj, vajra, 
graso, kripera dhe bejme ne fillim 
astarimin e siperfaqes.
Per siperfaqet e reja (beton, suva) 
ose siperfaqet e lyera me hidromat, 
gelqere dhe bojera te cilesise se ulet: 
aplikohet 1 dore ASTAR UNIVERSAL 
ose ASTAR AKRILIK dhe dy duar PINTO 
CRYL LATEX. 

•Duhet holluar me 10-15% uje te 
paster dhe perzihet mire para 
perdorimit.
•Aplikoni 2 duar Pinto Cryl Latex per 
nje rezultat me te mire.
•Lereni te thahet ne temperatura 
ndermjet 5°C dhe 35°C. 

Lloji: Bojë 100% akrilike
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,40 - 1,49 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa II
Norma e mbulimit: 10-12 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Të dhënat teknike:

Lloji: Bojë akrilike me shkëlqim
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1.2 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 110-120 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 11-13 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi:  9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Lloji: Bojë akrilike me shkëlqim
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1.2 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-15% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 110-120 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-2 ore dhe rilyhet pas 3-5 ore. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

VOC ne produktin e gatshëm:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Aftësia mbuluese (EN ISO 6504-3): ≥ 98%  Klasa II
Rezistenca ndaj larjes  (ISO 11998): Klasa I
Norma e mbulimit: 11-13 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistolete 
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi:  9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Pigment i gatshëm për ngjyrosjen e bazave. 
Një mënyrë pigmentimi e përshtatshme për 
amator dhe profesionistë. Thjesht dhe shpejt 
duke u mbeshtetur ne 11 ngjyrat e katalogut 
të PINTOMIX-eve mund të krijoni gamën tuaj 
të ngjyrave siç i përshtatet mureve tuaja të 
veçanta. Pa pasur nevojë për makineri dhe 

pajisje të veçanta. Më lirë sepse nuk 
harxhohet pigment duke qënë se mund
të përdoren kombinime të veçanta me sasi 
të vogla.

SHËNIM:
E kuqja dhe e verdha rekomandohet te 
perdoren per pigmentimin e bojerave per 
ambjente te brendshme, ndersa pjesa tjeter 
e pigmenteve mund te perdoren edhe per 
ambjente te brendshme dhe te jashtme.
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Përshkrimi

Pinto Mix
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Ngjyrat

• E Verdhë
• Okër
• Portokalli
• Qeramikë
• Rubin i errët
• Violet
• E kuqe
• Bizele
• Jeshile
• Blu
• E zezë



PORTOKALLI

VIOLET

BIZELE

E ZEZË

BLU

JESHILE

RUBIN I ERRËT

E KUQE

E VERDHË

QERAMIKË
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Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë plastike
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1,4 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për përdorim
Viskoziteti: 105-115 KU (25°C)
Temperatura për aplikim: +5°C deri ne +35°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 180ml, 360ml, 750ml. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
 

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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Izopint është një hidroizolues akrilik me cilësi 
tepër të lartë, i cili përfaqëson një zgjidhje 
ekonomike dhe të besueshme për izolim 
taracash, dhe bodrumesh. Jep rezistencë të 
shkëlqyer ndaj kushteve atmosferike (shiut, 
erës, stuhisë, ngricave dhe temperaturave të 
larta). Kjo rezistencë është falë sasisë së lartë 
të rezinës akrilike. 

Izopint është izoluesi i vetëm që jep mbulim të 
gjerë dhe rezistencë të lartë. Ka ngjitje të 
fuqishme dhe elasticitet shumë të mirë.Shfaq 
rezistencë nga temperaturat e larta, si dhe 
në acar, sepse ajo mbetet elastike në 
temperatura që variojnë nga 80°C deri edhe 
nën -15°C.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Izopint
Pë

rd
or
im

i
5-10%2-4 m2/L

1-3H

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra 
nga pluhurat, vajrat, bojrat e vjetra 
të ciflosura, myku dhe lagështira.
Për sipërfaqe të reja ose të niveluara 
aplikoni  ASTAR AKRILIK të holluar me 
30% ujë.
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 Të dhënat teknike:

Lloji: Hidroizolues akrilik 
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,29 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 130 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-3 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

Norma e mbulimit: 2-4 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul.
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Lloji: Hidroizolues akrilik 
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1,29 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me ujë të pastër 
Viskoziteti: 130 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 1-3 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).

Norma e mbulimit: 2-4 m²/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                     
Metoda e aplikimit: Furçë, rul.
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 3L, 9L
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Nese myku eshte i pranishem trajtoni 
siperfaqen me solucione kundra 
mykut. Sigurohuni qe siperfaqja te 
jete e thate, eleminoni shtresat e 
vjetra te bojerave si tempera etj, 
hiqni pluhurin, niveloni parregullsite e 
siperfaqes me ULTRAFINISH. Aplikohet 
nje shtrese ASTAR AKRILIK ose ASTAR 
UNIVERSAL. 
E gatshme per aplikim, me dy 
shtresa. Aplikohet produkti mbi 
astarin e thare, me malle metalike. 
Jepet dora e pare dhe mbas 6 oresh 
kalohet dora e dyte duke e levizur 
mallen ne forme kryqi per te krijuar 
nje efekt me refleks. Pastrimi me uje i 
murit mund te filloje pas 20 ditesh.  

Animamundi është bojë dekorative për 
ambiente të brendshme me efekt special me 
refleks. E butë në prekje dhe me pamje 
mëndafshi. Shërben për të krijuar ambiente 
klasike dhe moderne. E lehtë në aplikim. 
Animamundi mundëson realizimin e efekteve 
dekorative me reflekse të ndryshme në varësi 
të ndricimit dhe teknikës së aplikimit. 

Produkti shitet në dy baza të gatshme Bronx 
dhe Perlë.

Përshkrimi

Animamundi

Pë
rd
or
im

i
4-6 m2/L

1H
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë dekorative 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: E gatshme për përdorim 
Viskoziteti: >140 KU (25°C)
Koha e tharjes: Preket pas 1 ore dhe rilyhet pas 6 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 4-6 m2/L (3-5 m2/kg) me dy duar për rezultatin final në sipërfaqe të lëmuara si kartonxhes dhe 
stuko patinimi.                                                                            
Metoda e aplikimit: Furçë dhe malle metalike.
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 
Paketimi: 5 Kg. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Eleminoni shtresat e vjetra te 
bojerave si tempera etj, hiqni 
pluhurin, niveloni parregullsite e 
siperfaqes me ultrafinish, krijoni 
lidhjen me nje shtrese Astar Akrilik ose 
Astar Universal. 
Produkti aplikohet duke perdorur nje 
malle inoxi. Aplikoni 3 shtresa te 
produktit (2 shtresa baze + 1 
rifiniture), duke lene nje kohe prej 5 
oresh midis nje shtrese dhe tjetres 
vijuese

Stuko Veneciane eshte nje boje me baze uji 
per siperfaqe te brendshme, nje produkt ne 
forme paste, nje teknike dekorative antike e 
perdorur per te realizuar siperfaqe te lemuara 
dhe me shkelqim, te ngjashme me shkelqimin 
e mermerit. Produkti shfaqet i ndryshem sa 
here qe aplikohet karakterizuar nga tone dhe 
efekte qe varen kryesisht nga vetite e ustait. 

Përshkrimi

Stucco Veneziano
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë dekorative 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.65 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: E gatshme për përdorim 
Viskoziteti: >140 KU (25°C)
 Koha e tharjes: Thahet pas 3 orësh dhe rilyhet pas 5 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 0.4-0.8 kg/m2 per rezultatin final ne siperfaqe te lemuara si kartonxhes dhe stuko patinimi                                                                            
Metoda e aplikimit: Mallë inoksi 
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 5 Kg. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



 

Përgatitja e përzierjes
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25 kg Istinto tretet ne 6L uje derisa të 
krijohet një përzierje uniforme.
Gioia eshte produkt i gatshem per 
aplikim i cili vetem duhet 
pigmentuar. 
Me nje cift ISTINTO 25 kg + GIOIA 1 L , 
mbulojme nje siperfaqe prej 10 m2 

ISTINTO     
Eshtë një produkt dekorativ me bazë çimento 
me shtesa polimeri dhe aditivesh, i 
përshtatshëm për përdorim në ambiente të 
brendshme dhe të jashtme. Ky produkt lidhet 
shume mire me suportin duke ofruar nje 
siperfaqe te forte, te lemuar e te bukur 
estetikisht.
GIOIA 
Eshtë bojë dekorative për ambiente të 
brendshme  dhe te jashtme, me shkelqim, me 
efekte ne varesi te reflektimit te drites. E lehtë 
në aplikim, Gioia mundëson realizimin e 
efekteve dekorative duke u perdorur si 
komponenti i dyte  i produktit ISTINTO.                                                                                                                              

Fusha e aplikimit :
Istinto përdoret si shtrese dekorative 
komponent i pare mbi nje suport me bondex, 
e cila hapet me malle inoksi dhe efektin 
dekorativ te ngjashem me Traventinin, 
(thellime vertikale te crregullta) e jep me 
malle plastike te posacme me gjemba. 24 
ore mbas tharjes se kesaj shtrese i gjithe 
suporti astaroset me Astar Universal, me pas 
lyhet me Gioia me nje shtrese. Mbas tharjes 
jepet efekti i deshiruar me ngjyra te ndryshme 
duke pigmentuar Gioia-n dhe duke realizuar 
sfonde te hapura me kanale te erreta ose e 
kunderta. 

Përshkrimi

Istinto + Gioia

Pë
rd
or
im

i

6-8
m2/L 

KOVA THESI

1.6 kg/m² 
/mm trashesi 1H

24%

Lloji: Bojë dekorative 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.65 ± 0,02   gr/cm3 
Hollimi: E gatshme për përdorim 
Viskoziteti: >140 KU (25°C)
 Koha e tharjes: Thahet pas 3 orësh dhe rilyhet pas 5 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 0.4-0.8 kg/m2 per rezultatin final ne siperfaqe te lemuara si kartonxhes dhe stuko patinimi                                                                            
Metoda e aplikimit: Mallë inoksi 
Temperatura per aplikim: +8° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 5 Kg. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike Istinto : Të dhënat teknike Gioia :
Pamja: Pluhur i bardhe
Perberja : Cimento, inerte te seleksionuar,rezina,
additive.  
Granulometria:  0,7 mm 
Densiteti I llacit te thatë: 1.32 kg/l
Paketimi: Thase letre 25 kg ne palete  me 1350 kg.
Temperatura e aplikimit dhe e bazamentit:+ 5°C / + 35°C.

Trashesia:   nga 1 ne 3 mm /shtrese.
Uji i pergatitjes: 24%                                                                    
Koha e punueshmerise ne kove: 90 minuta  
Rezistenca ne shtypje: 30 N/mm2

Konsumi: 1.6 kg/m² /mm trashesi. 
Rezistenca në  përkulje: ≥ 6.0 N/mm2 

 

Lloji:  Bojë dekorative 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33 ± 0,02 gr/cm3 
additive.  
Hollimi: E gatshme për përdorim  
Viskoziteti: >120 KU (25°C) 
Koha e tharjes:  Preket pas 1 ore dhe rilyhet pas 6 orësh. 
Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem: ≤ 10 

VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2  

Norma e mbulimit:    6-8 m2 /L  me dy duar për rezultatin 
final në sipërfaqe të lëmuara si kartonxhes dhe stuko 
patinimi dhe mbi ISTINTO.
Metoda e aplikimit:  Sfungjer dhe dorashke te leshte.                                                                     
Temperatura per aplikim:  +8° deri ne +35°C dhe lageshtia 
relative me e ulet se 80%.
Paketimi:  1L
Ruajtja:  24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te 
mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.



DEKOCEMENT është një produkt dekorativ 
me bazë çimento me shtesa polimeri dhe 
aditivesh, pa përbërës korrozivë, i 
përshtatshëm për përdorim në ambiente të 
brendshme dhe të jashtme. Ky produkt lidhet 
shume mire me suportin duke ofruar nje 
siperfaqe te forte, te lemuar e te bukur 
estetikisht.

Përdoret si shtrese perfundimtare e cila 
duhet trajtuar me llak mbrojtes në shkallë, 
dysheme, mure dhe për struktura të veçanta  
si mure ne  banja, kolona te jashtme, etj.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Dekocement

Produkti mund te aplikohet ne dy 
suporte:
1. Ne beton te lemuar ku 
paraprakisht behet astarimi me 
astar akrilik dhe aplikohet 
DEKOCEMENT mbasi astari eshte 
thare. 
2. Ne kartonxhes ku 
paraprakisht behet astarimi me 
astar akrilik, rrafshohet me bondex, 
mbas 24 oresh riastaroset dhe 
aplikohet DECOCEMENT

Përgatitja e përzjerjes
1 kg DECOCEMENT tretet ne 24% uje 
derisa të krijohet një përzierje 
uniforme. Produkti aplikohet duke 
përdorur mallë të lëmuar në trashësi 
1-3 mm, në një ose dy shtresa. Mbas 
tharjes mund të fërkohet me letër 
zmerili në varësi me sa ë   lëmuar 
kërkohet të jetë sipërfaqja.
2-3 ditë mbas plotësimit të aplikimit, 
dhe me kusht që sipërfaqja është 
tharë, mund të aplikohen llaqet 
mbrojtëse.

Fushat e aplikimit: 

In
fo
rm

ac
io
ne

Ngjyra

Gri

Paketimi

25kg

Konsumi

1.6 
(kg/m2)/mm trashësi

Lloji:  Bojë dekorative 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33 ± 0,02 gr/cm3 
additive.  
Hollimi: E gatshme për përdorim  
Viskoziteti: >120 KU (25°C) 
Koha e tharjes:  Preket pas 1 ore dhe rilyhet pas 6 orësh. 
Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, 
lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem: ≤ 10 

VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2  

Norma e mbulimit:    6-8 m2 /L  me dy duar për rezultatin 
final në sipërfaqe të lëmuara si kartonxhes dhe stuko 
patinimi dhe mbi ISTINTO.
Metoda e aplikimit:  Sfungjer dhe dorashke te leshte.                                                                     
Temperatura per aplikim:  +8° deri ne +35°C dhe lageshtia 
relative me e ulet se 80%.
Paketimi:  1L
Ruajtja:  24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te 
mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Të dhëna teknike:

Pamja: Pluhur  gri

Përbërja: Çimento, inerte të seleksionuar, rezina, aditivë.

Granulometria: 0.7 mm

Paketimi: Thasë letre 25kg në paletë me 1350 kg.

Konsumi: 1.6kg/m2/mm trashësi

Trashësia e aplikimit: Nga 1 në 3mm/ shtresë.

Densiteti i llaçit të thatë: 1.32 kg/l

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

Temperatura e aplikimit
dhe e bazamentit:

+5 0c deri në +35 0c.

Rezistenca në shtypje: 30 N/mm2

Uji i përgatitjes: 24 %

Rezistenca në përkulje:  ≥ 6.0 N/mm2 

Koha e punueshmërisë
në kovë:

90 minuta 
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Astar kundra ndryshkut me bazë  alkide, dhe 
pigmente antikorrozive, pa përbërje plumbi. 
Ideal për mbrojtje kundra ndryshkut të 
sipërfaqeve metalike të ekspozuara në 
ambjente okside. Nuk lejon gërryerjen e 
sipërfaqes. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj 
agjentëve atmosferike. Ky produkt ka 
elasticitet dhe hapje të lartë. Mbulon shpejt 

dhe ka qëndrueshmëri madje edhe në 
radiatorë e kaloriferë. Thahet shpejtë dhe ka 
rendiment të lartë.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Metal Primer
Pë

rd
or
im

i
0%7-9 m2/L

30’-1H

Siperfaqja duhet te jete e paster, e 
thate dhe pa pluhura. Para se te 
lyhet ajo duhet te gerryhet me leter 
te pershtatshme zmerili. Aplikohet 
nje ose dy duar METAL PRIMER ECO 
per mbrojtje kundra ndryshkut. Kur te 
jete thare plotesisht mund te 
zmerilohet, duke siguruar nje lidhje te 
forte me shtresen perfundimtare 
(PINTOSMALT ECO). Trajtime te tilla si 
zmerilimi mund te gjenerojnë pluhur 
dhe tymra te rrezikshme. Punoni ne 
vende te ajrosura mire dhe perdorni 
paisje personale te pershtatshme 
per frymemarrje nese eshte e 
nevojshme.
Largoni sa me shume boje nga 
furcat dhe pajisjet para pastrimit te 
tyre. Pastroni furcat dhe paisjet me 
tretes menjehere pas perdorimit.

ECO
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Astar kundra ndryshkut ekonomik
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33-1.43 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 20-30%. 
Viskoziteti: 110-120 KU (25°C)
Koha e tharjes: 30 min – 1 orë. Kjo varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). Shtresa finale PINTO 
SMALTO ECO i kalohet 2 orë pas aplikimit të METAL PRIMER ECO.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 7-9 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së 
sipërfaqes.                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lagështi relative më e ulët se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Astar kundra ndryshkut me bazë  alkide, dhe 
pigmente antikorrozive, pa përbërje plumbi. 
Ideal për mbrojtje kundra ndryshkut të 
sipërfaqeve metalike të ekspozuara në 
ambjente okside. Nuk lejon gërryerjen e 
sipërfaqes. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj 
agjentëve atmosferike. Ky produkt ka 
elasticitet dhe hapje të lartë. Mbulon shpejt 

dhe ka qëndrueshmëri madje edhe në 
radiatorë e kaloriferë. Thahet shpejtë dhe ka 
rendiment të lartë.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Metal Primer
Pë

rd
or
im

i
0%8-10 m2/L

30’

Sipërfaqet metalike duhet të jenë të 
pastra, të thata dhe të lira nga 
ndryshku dhe vajrat. Papastertitë
duhet të largohen duke përdorur 
letër zmerile të duhur. Aplikoni një 
ose dy duar METAL PRIMER për 
mbrojtjen e duhur kundër ndryshkut. 
Kur të jetë
tharë komplet mund të zmerilohet 
me letër abrasive të posaçme, duke 
siguruar një lidhje të fortë me bojën
përfundimtare (PINTOSMALT). 
Trajtime të tilla si zmerilimi mund të 
gjenerojnë pluhur dhe tymra të 
rrezikshme. Punoni në vende të 
ajrosura mirë dhe përdorni paisje 
personale të përshtatshme për 
frymëmarrje nëse është e 
nevojshme.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Astar kundra ndryshkut
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33-1.43 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 20-30%. 
Viskoziteti: 100-110 KU (25°C)
Koha e tharjes: 30 min. Kjo varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). Shtresa finale PINTO SMALTO i 
kalohet 2 orë pas aplikimit të Metal Primer.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 8-10 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë 
së sipërfaqes.                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Astar kundra ndryshkut me bazë alkide, dhe 
pigmente antikorrozive, pa përbërje plumbi. 
Ideal për mbrojtje kundra ndryshkut të 
sipërfaqeve metalike të ekspozuara në 
ambjente okside. Përdoret për lyerjen e 
konstruksioneve metalike në ambiente 
industriale, si psh: kapanone, ura, shkalle.    

Nuk lejon gërryerjen e sipërfaqes. Ka 
rezistencë të shkëlqyer ndaj agjentëve 
atmosferike. Ky produkt ka elasticitetdhe 
hapje të lartë. Mbulon shpejt dhe ka 
qëndrueshmëri madje edhe në radiatorë e 
kaloriferë. Thahet shpejtë dhe ka rendiment 
të lartë.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Metal Primer
Pë
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0%9-11 m2/L

20min

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e 
thatë dhe pa pluhura. Para se të 
lyhet ajo duhet të gërryhet me letër 
të përshtatshme zmerili. Aplikohet 
një ose dy duar METAL PRIMER RAPID 
për mbrojtje kundra ndryshkut. Kur të 
jetë tharë plotësisht mund të 
zmerilohet, duke siguruar një lidhje të 
fortë me shtresën përfundimtare 
(PINTOSMALT RAPID).
Trajtime të tilla si zmerilimi mund të 
gjenerojnë pluhur dhe tymra të 
rrezikshme. Punoni në vende të 
ajrosura mirë dhe përdorni paisje 
personale të përshtatshme për 
frymëmarrje nëse është e 
nevojshme.
Largoni sa më shumë bojë nga 
furçat dhe pajisjet para pastrimit të 
tyre. Pastroni furcat dhe paisjet me 
tretës menjëherë pas përdorimit.

Rapid



 

77

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Astar kundra ndryshkut me tharje të shpejtë
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.33-1.43 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 10-20%
Viskoziteti: 100-110 KU (25°C)
Koha e tharjes: 20 min. Kjo varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). Shtresa finale PINTO SMALTO 
RAPID i kalohet 1 orë pas aplikimit të METAL PRIMER RAPID.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 9-11 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë 
së sipërfaqes.                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Bojra për
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PINTOSMALT ECO është bojë me bazë alkide. 
Shfaq rezistencë të lartë, siguron mbrojtje të 
strukturave prej hekuri dhe çeliku si dhe 
mirëmbajtje e riparim të sipërfaqes për një 
kohë të gjatë. Është e përshtatshme për 
sipërfaqje të brëndshme dhe të jashtme, 
qofshin ato metalike ose të drunjta. Jep një 
përfundim elastik,të fortë dhe njëkohësisht 
durueshmëri të jashtëzakonshme kundrejt 
ndotjeve dhe kushteve atmosferike.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Pinto Smalt
Pë

rd
or
im

i
0%11-13 m2/L

1H

Sipërfaqet metalike duhet të jenë të 
pastra, të thata dhe pa pluhura. 
Para se të lyhet ajo duhet të 
gërryhet me letër të përshtatshme 
zmerili. Në qoftë se sipërfaqja  është 
metalike, është mirë të aplikojmë një 
dorë METAL PRIMER ECO. Për 
sipërfaqe të drunjta para se t’i 
lyejmë, bëjmë përgatitjet paraprake 
(zmerilim, lyerje me astarin perkatës). 
Mbas përgatitjes së sipërfaqes, i 
japim dy duar PINTOSMALT ECO .

ECO
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë për hekur me bazë alkide ekonomike
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0.92 - 1,17 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: 10-20% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 20-30%.
Viskoziteti:110-120 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1 ore. Dora e dytë i kalohet 2 orë pas aplikimit të dorës së parë. Kjo varet nga kushtet e motit (tem-
peratura, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 11-13 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë 
së sipërfaqes.                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



PINTOSMALT është bojë me bazë alkide. 
Shfaq shkëlqim dhe rezistencë të lartë, 
siguron mbrojtje të strukturave prej hekuri 
dhe çeliku si dhe mirëmbajtje e riparim të 
sipërfaqes për një kohë të gjatë. Është e 
përshtatshme për sipërfaqje të brëndshme 
dhe të jashtme, qofshin ato metalike ose të 
drunjta. Jep një përfundim elastik,të fortë 
dhe njëkohësisht durueshmëri të 
jashtëzakonshme kundrejt ndotjeve dhe 
kushteve atmosferike.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje

81

Përshkrimi

Pinto Smalt
Pë

rd
or
im

i
0%13-16 m2/L

2-4H

Sipërfaqet metalike duhet të jenë të 
pastra, të thata dhe pa pluhura. 
Para se të lyhet ajo duhet të 
gërryhet me letër të përshtatshme 
zmerili. Në qoftë se sipërfaqja  është 
metalike, është mirë të aplikojmë një 
dorë METAL PRIMER. Për sipërfaqe të 
drunjta para se t’i lyejmë, bëjmë 
përgatitjet paraprake (zmerilim, 
lyerje me astarin perkatës). Mbas 
përgatitjes së sipërfaqes, i japim dy 
duar PINTOSMALT.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Boje per hekur me baze alkide
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0.92 - 1,17 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 10-20% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 20-30%.
Viskoziteti:105-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: 2-4 orë. Dora e dytë i kalohet 6-8 orë pas aplikimit të dorës së parë. Kjo varet nga kushtet e motit 
(temperatura, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 13-16 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të 
thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                   
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



PINTOSMALT RAPID është bojë me bazë  
alkide. Shfaq rezistencë të lartë, siguron 
mbrojtje të strukturave prej hekuri dhe çeliku 
si dhe mirëmbajtje e riparim të sipërfaqes për 
një kohë të gjatë. Është e përshtatshme për 
sipërfaqje të brëndshme dhe të jashtme, 
qofshin ato metalike ose të drunjta. Jep një 
përfundim elastik,të fortë dhe njëkohësisht 
durueshmëri të jashtëzakonshme kundrejt 
ndotjeve dhe kushteve atmosferike. Përdoret 
për lyerjen e konstruksioneve metalike në 
ambiente industriale, si psh: kapanone, ura, 
shkalle.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Pinto Smalt
Pë

rd
or
im

i
0%14-17 m2/L

20min

Sipërfaqet metalike duhet të jenë të 
pastra, të thata dhe pa pluhura. 
Para se të lyhet ajo duhet të 
gërryhet me letër të përshtatshme 
zmerili. Në qofte se sipërfaqja është 
metalike, është  mirë të aplikojmë 
një dorë METAL PRIMER RAPID. Për 
sipërfaqe të drunjta para se t’i 
lyejme, bëjmë përgatitjet paraprake 
(zmerilim, lyerje me astar të 
përshtatshëm). Mbas përgatitjes së 
sipërfaqes, i japim dy duar me 
PINTOSMALT RAPID.

Rapid
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë për hekur me bazë alkide me tharje të shpejtë
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0.92 - 1,17 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë 10-20%.
Viskoziteti:115-125 KU (25°C)
Koha e tharjes: 20 min. Dora e dytë i kalohet 1 orë pas aplikimit të dorës së parë. Kjo varet nga kushtet e motit 
(temperatura, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 14-17 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të 
thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Wood Varnish është llak alkid dekorativ dhe 
mbrojtës pa ngjyrë (transparent) për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
Është i përshtatshëm për dyer, dritare, korniza 
dhe në përgjithësi për çdo sipërfaqe druri. Ka 
një punim dhe shtrim të shkëlqyer. Elasticiteti
dhe pamja përfundimtare e mbron dhe i jep 
një bukuri sipërfaqes së drurit.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Wood Varnish
Pë

rd
or
im

i
0%12-16 m2/L

5H

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të 
thata dhe të lira nga pluhuri, vajrat 
dhe papastertitë duhet të largohen
duke përdorur letër zmerile të 
pershtatshme. Aplikoni dy duar 
WOOD VARNISH. Kur të jetë tharë 
komplet mund të zmerilohet me letër 
abrasive të posaçme, duke siguruar 
një lidhje të fortë njëra dorë me 
tjetrën. Trajtime te tilla si zmerilimi 
mund te gjenerojne pluhur dhe 
tymra te rrezikshem.
Punoni në vënde të ajrosura mirë 
dhe përdorni paisje personale të 
përshtatshme për frymëmarrje nëse 
është e nevojshme. Largoni sa më 
shumë bojë nga furçat dhe paisjet 
para pastrimit të tyre. Pastroni furçat 
dhe paisjet me tretës menjëherë pas 
përdorimit.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Llak druri me baze rezine alkide.
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0,92 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me tretës (White Spirit).
Viskoziteti: 75-85  KU (25°C)
Koha e tharjes: Koha e prekjes 5 ore dhe rilyhet pas 24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatu-
ra, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 12-16 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                        
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Wood Décor eshte nje produkt i cili ruan 
natyralitetin e drurit dhe e mbron ate ndaj 
insekteve (moles). Mbrojtja efektive dhe 
afatgjate e drurit mund te arrihet duke 
perdorur kete produkt, e formuluar per ti 
rezistuar kushteve te pafavorshme 
atmosferike te zonave bregdetare dhe 
malore, si edhe rrezeve te forta  te diellit 
gjithmone i shoqeruar me Wood Varnish.
Eshte i pershtatshem per perdorim te 
brendshem dhe te jashtem.

Ai penetron në dru, ka veti shumë të mira 
punuese dhe mbulon në mënyre të 
njëtrajtshme sipërfaqen e drurit.
Rekomandohet për mbrojtjen dhe dekorimin 
e sipërfaqeve të drurit, si: dyer, dritare, trarë, 
cati, etj.
I disponueshem ne 11 ngjyra :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Transparent
Pine light
Pine
Mahagoni
Cherry
Oak
Walnut
Teak
Chestnut
Wenge
Ebony

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

Wood Décor
Pë

rd
or
im

i
12-16 m2/L

2-3H

Siperfaqet e reja te drurit duhet te 
jene te lemuara, te pastra, te thata 
dhe pa prani vajrash.
Përzjeni mirë përpara përdorimit dhe 
përsëriteni përzierjen sipas nevojes. 
Aplikoni një ose më shumë shtresa 
me furcë, rul apo pistoletë pa e 
holluar. Mos e aplikoni në 
temperatura më të ulëta se 5oC dhe 
më të larta se 35oC , lagështirë 
relative më të lartë se 80% ose kur 
lagështira e drurit i kalon 18%.

Thahet në sipërfaqe mbas 2-3 orë 
dhe rilyhet mbas 8-10 orësh . Mbas 
tharjes totale aplikoni si shtresë finale 
Wood Varnish. Koha e tharjes varet 
nga kushtet atmosferike.  
Ngjyra finale e sipërfaqes së drurit 
është e lidhur me ngjyrën e tij 
origjinale, damarët dhe absorbimin, 

Anti-mol

Lloji: Llak druri me baze rezine alkide.
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0,92 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: 5-10% me tretës (White Spirit).
Viskoziteti: 75-85  KU (25°C)
Koha e tharjes: Koha e prekjes 5 ore dhe rilyhet pas 24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatu-
ra, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 12-16 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                        
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë për dru dhe antimol
Densiteti (EN ISO 2811-1):  0,82 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për përdorim
Viskoziteti: 40-50 KU  (25°C)
Koha e tharjes: : 2-3 orë; Kjo varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia) dhe trashësia e filmit te aplikuar. 
Dora e dytë i kalohet 8-10 orë pas aplikimit të dorës së parë.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 12-16 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të 
thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                        
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +5°C deri ne +35°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Lla
k



Guri

13
.



STONELAC MAT është llak transparent akrilik 
pa shkëlqim, bazë solventi për gurë dhe 
materiale ndërtimi artificiale. Ai është i 
përshtatshëm për mbrojtjen dhe dekorimin e 
mureve, oxhaqeve, sipërfaqeve të tjera të 
cilat janë bërë nga materiale natyrore të 
ndërtimit të tilla si gurë, mermer, pllaka të tipit 
Malta, gurë poroze ose materialeve të 
ndërtimit artificiale të tilla si tulla, pllaka, 
qeramika, etj.

Karakteristika
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Përshkrimi

StoneLac
Pë

rd
or
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i
6-8 m2/L

1-2H

Mat

Llaku i gurit ka ngjitje të mirë, është 
një shtresë e papërshkueshme nga 
uji me rezistencë të lartë ndaj 
kushteve të motit. Ruan elasticitetin 
dhe mbron sipërfaqen nga ndotja 
atmosferike. Thekson dhe ruan 
ngjyrën natyrore të materialeve.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Llak guri transparent akrilik
Densiteti (EN ISO 2811-1): 0.9 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për aplikim
Viskoziteti: 50-60 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 ore. Dora e dytë i kalohet 4-6 orë pas aplikimit të dorës së parë. Kjo varet nga kushtet e motit 
(temperatura, lagështia) dhe trashesia e filmit te aplikuar.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 6-8 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së 
sipërfaqes.                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 5L,10L, 20L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



STONELAC GLOSS eshte llak transparent 
akrilik me shkelqim, baze solventi per gure 
dhe materiale ndertimi artificiale. Ai është i 
përshtatshëm për mbrojtjen dhe dekorimin e 
mureve, oxhaqeve, siperfaqeve te tjera të 
cilat janë bërë nga materiale natyrore të 
ndërtimit të tilla si gurë, mermer, pllaka te tipit 
Malta, gurë poroze ose materialeve të 
ndërtimit artificiale të tilla si tulla, pllaka, 
qeramika, etj.

Karakteristika
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Përshkrimi

StoneLac
Pë

rd
or
im

i
6-8 m2/L

1-2H

Gloss

Llaku i gurit ka ngjitje te mire, është 
një shtresë e papërshkueshme nga 
uji me rezistencë të larte ndaj 
kushteve të motit. Ruan elasticitetin 
dhe mbron sipërfaqen nga ndotja 
atmosferike. Thekson dhe ruan 
ngjyrën natyrore të materialeve, 
duke rritur efektin përfundimtar 
dekorues.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Llak guri transparent akrilik
Densiteti (EN ISO 2811-1): 0.9 ± 0,02  gr/cm3 
Hollimi: I gatshëm për aplikim
Viskoziteti: 50-60 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1-2 ore. Dora e dytë i kalohet 4-6 orë pas aplikimit të dorës së parë. Kjo varet nga kushtet e motit 
(temperatura, lagështia) dhe trashesia e filmit te aplikuar.
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 6-8 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së 
sipërfaqes.                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 1L, 5L,10L, 20L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Boje dekorative me shkelqim, me bazë rezine 
alkidi dhe pigmente antikorrozive, e cila 
aplikohet direkt në sipërfaqet e ndryshkura. 
Zgjidhja më e mirë për lyerjen e sipërfaqeve 
të reja dhe të vjetra metalike si dyer, 
kangjella dhe konstruksione metalike. 
Mbulon shume mire, ka qëndrueshmëri të 
lartë. 

Thahet shpejtë dhe ka rendiment të lartë, 
ruan fortësinë dhe shkëlqimin për një kohë të 
gjatë.

3ne1: Astar, Boje, Dekor.
Aplikim direkt ne siperfaqe te ndryshkura. 
Efekt dekorativ nga pigmentet metalike.
Mbrojtje nga kushtet atmosferike.

Përgatitja e sipërfaqes 
për lyerje
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Përshkrimi

PintoLac
Pë

rd
or
im

i
0%8-10 m2/L

1H

Sipërfaqet metalike duhet të jenë të 
pastra, të thata dhe të lira nga 
ndryshku. Vajrat dhe papastertitë
duhet të largohen duke përdorur 
letër zmerile të duhur. Aplikoni një 
ose dy duar PINTOLAC. Kur të jetë 
tharë komplet mund të zmerilohet 
me letër abrasive të posaçme, duke 
siguruar një lidhje të fortë njëra dorë 
me tjetrën. Trajtime të tilla si zmerilimi 
mund të gjenerojnë pluhur dhe 
tymra të rrezikshme. Punoni në 
vende të ajërosura mirë dhe 
përdorni paisje personale të 
përshtatshme për frymëmarrje nëse 
është e nevojshme. Largoni sa më
shumë bojë nga furçat dhe paisjet 
para pastrimit të tyre. Pastroni furçat 
dhe paisjet me tretës menjëherë
pas përdorimit.
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Bojë dekorative, astar, antikorroziv
Densiteti (EN ISO 2811-1): 1.6-1.7 ± 0,02 gr/cm3 
Hollimi: Deri ne 10% me DILUENT për furçë dhe rul, ndërsa për pistoletë deri në 20%.
Viskoziteti: 100-110 KU (25°C)
Koha e tharjes: 1 orë. Rilyhet pas 16 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia).
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 100
VOC emetimi ne ambient:  ≥ 20
Norma e mbulimit: 8-10 m2/L për shtresë (dorë); në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë 
së sipërfaqes.                                                                                                                                                                         
Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose pistoletë 
Temperatura per aplikim: +8°C deri ne +30°C dhe lageshti relative me e ulet se 80%.
Paketimi: 0.75L, 2.5L.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
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Stuko patinimi me bazë çimento të bardhë, e 
përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë të 
cilësisë së lartë, rezina sintetike specilale dhe 
aditivë specifikë.Karakterizohet  nga një 
punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e 
mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe 
vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3 mm 
trashësi. Pas fërkimit me letër smerile jep një 
rifiniture të lëmuar.

Përdoret për stukimin e mureve, tavaneve në 
siperfaqet karton gips,fino dhe në suva ,për 
ambjente  të brëndshme te cilat do te 
mbulohen me vone me boje ,leter muri apo 
veshje dekorative. Stukoja e patinimit duhet 
të aplikohet në temperaturë nga +5°C deri 
në +35°C.

Përgatitja e bazamentit

Përgatitja e produktit
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Përshkrimi

PintoFinish

Bazamenti duhet të jetë i paster pa 
pluhura, vajra, bojra apo mbetje të 
cilat bëhen pengesë në lidhjen midis 
shtresave. Pastrimi i  bazamentit 
bëhet në mënyre mekanike ose 
manuale. Nëse suporti ka disnivele 
të mëdha atëhere duhet të bëhet 
nivelimi i tij

Përzjeni 5.5-6  litra ujë me një thes 15 
kg  produkt me përzierës elektrik më 
numër të vogël rrotullimesh, derisa të 
arrihet një masë homogjene dhe pa 
kokrriza. Lëreni produktin në qetësi 
për 5 min dhe përzjejeni përsëri 
përpara përdorimit. Aplikoni 
produktin me një mallë inoksi dhe 
bëni nivelimin e saj, në një trashësi 
prej 3 mm. Kushtet atmosferike 
ndikojne në kohën e tharjes së 
produktit.

Fushat e aplikimit:

EN 998-1
GP CSII W0

    RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

In
fo
rm

ac
io
ne

Ngjyra

E BARDHË

Paketimi

15kg

Konsumi

1.3-1.5 
(kg/m2)/mm trashësi
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Ngjyra: E bardhë

Pamja: Pluhur

Kokrrizimi < 0.1mm

Paketimi: Thasë letre 15kg në paletë me 1080 kg.

Trashësia e aplikimit: 3mm

Shtresa e aplikimit: 2 duar

Koha e pritjes për dorën e dytë: 1 orë

Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri ,12 muaj nga data e prodhimit

Masa vëllimiore në të thatë: 1.15 gr/cm3 

Konsumi: 1.3 -1.5 kg/m2/mm

Ujë për përzjerje: 5.5-6 litra ujë për thes

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Rezistenca në shtypje (28ditë):  ≥ 1.6 N/mm2 

Absorbimi ujit: Kategoria W0

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.



Stuko patinimi me bazë çimento të bardhë, e 
përbërë nga gëlqere e hidratuar, rërë 
mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike 
speciale dhe aditivë specifikë. I perforcuar 
me fibra dhe ofron rezistence te mire ndaj 
lageshtise. Karakterizohet  nga një 
punueshmëri e shkëlqyer, hapje shumë e 
mirë si në sipërfaqe horizontale ashtu dhe 
vertikale. Lejohet aplikimi deri në 3 mm 
trashësi. Pas fërkimit me letër smerile jep një 
rifiniture të lëmuar.

Përdoret për stukimin e mureve dhe 
tavaneve në siperfaqet e betonit, karton 
gips dhe në suva, për ambjente të jashtme 
dhe të brëndshme. Stukoja e patinimit duhet 
të aplikohet në temperaturë nga +5°C deri 
në +35°C.

Përgatitja e produktit

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

UltraFinish

Përzjeni 5.5-6  litra ujë me një thes 15 
kg  produkt me përzierës elekrik më 
numër të vogël rrotullimesh, derisa të 
arrihet një masë homogjene dhe pa 
kokrriza. Lëreni produktin në qetësi 
për 5 min dhe përzjejeni përsëri 
përpara përdorimit. Aplikoni 
produktin me një mallë inoksi dhe 
bëni nivelimin e saj, në një trashësi 
prej 3 mm. Kushtet atmosferike 
ndikojne në kohën e tharjes së 
produktit.

Bazamenti duhet të jetë i paster pa 
pluhura, vajra, bojra apo mbetje të 
cilat bëhen pengesë në lidhjen midis 
shtresave. Pastrimi i  bazamentit 
bëhet në mënyre mekanike ose 
manuale. Nëse suporti ka disnivele 
të mëdha atëhere duhet të bëhet 
nivelimi i tij. Para aplikimit suporti 
laget me ujë.

Fushat e aplikimit:

EN 998-1
GP CSII W0

    RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
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Ngjyra

E BARDHË

Paketimi

15kg

Konsumi

1.2-1.5 
(kg/m2)/mm trashësi



Ngjyra: E bardhë

Pamja: Pluhur

Kokrrizimi < 0.1mm

Paketimi: Thasë letre 15kg në paletë me 1080 kg.

Konsumi: 1.2-1.5(kg/m2)/mm trashësi

Trashësia e aplikimit: 3mm

Shtresa e aplikimit: Dy duar

Koha e pritjes për dorën e dytë: 1 orë

Masa vëllimiore në të thatë: 1.15 gr/cm3 

Ujë për përzjerje: 5.5-6 litra ujë për thes 15kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Rezistenca në shtypje (28ditë):  ≥ 4.2 N/mm2 

Rezistenca në përkulje (28ditë):  ≥ 1 N/mm3 

Absorbimi ujit: Kategoria W0

Konduktiviteti termik : 0.36 W/mK

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Forca ngjitëse pas 28 ditësh: 0.7 N/mm2 

Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri ,12 muaj nga data e prodhimit
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Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.
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Ngjitës me baze cimento , i perforcuar me 
fibra , për pllaka izolimi termik, EPS , për 
fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë 
të mira në punim dhe rezistencë të lartë 
kundra legështirës. Trashësia maksimale e 
shtresës deri në 30 mm.

Per  ngjitjen e te gjitha tipeve te  pllakave per  
sistemin e izolimit termik per veshje fasadash 
dhe xokolaturash  mbi  mure tulle, 
bazamente me suva dhe beton.

Përgatitja e produktit

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

PintoFix  C-10

Përzieni me një përzierës elektrik 6-6.5 
litra ujë me nje thes 25 kg Pintofix C-10  
në një enë të pastër,deri sa të arrihet 
një masë homogjene dhe pa kokrriza. 
Aplikoni produktin me mallë mbi 
pllakën izoluese në një trashësi prej 30 
mm duke zene rreth 45% te pllakes me 
ngjites me metoden me topa dhe 
shirita . Përpara nivelimit të sipërfaqes 
me kollë vendosni kunjat fiksuese në 
varësi të pllakës së vendosur 5-6 
kunja/m2. Temperaturat optimale të 
punimit janë nga 50 C deri në 350 C. Për 
veshjet e mëvonshme është e 
rëndësishme që bazamenti të ketë 
arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë 
kjo varet nga kushtet atmosferike.

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa 
pluhur, vajra apo mbetje të cilat bëhen 
pengesë në lidhjen midis shtresave. 
Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë 
mekanike ose manuale. Për 
bazamente që nuk janë të 
qëndrueshëm është e domosdoshme 
vendosja e kujnave fiksuese. Koha e 
punueshmërisë së përzierjes është 2-3 
orë, në kushte normale temperaturash 
(20° C).

Fushat e aplikimit:

EN 998-1
GP CSII W0

    RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
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Paketimi

25kg

Konsumi

3-5 
kg/m2
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Ngjyra: E bardhë/Gri

Pamja: Pluhur

Kokrrizimi 0.7 mm

Paketimi:  25kg 

Konsumi: 3-5 kg/m2

Trashësia e aplikimit: Deri në 30mm

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

Masa vëllimiore: 1.6-1.7 gr/cm3 

Ujë për përzjerje: 6-6.5 litra ujë për thes 25kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Ngjitja në beton (28ditë): 0.7 N/mm2 

Ngjitja në EPS (28ditë): 0.1 N/mm2 

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Magazinimi: Të ruhet ne vende të thata mbi paleta druri

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.



Astar universal me bazë çimento të bardhë i 
perforcuar me fibra , nivelues dhe rrafshues 
për pllaka izolimi termik (EPS), si dhe mbi suva 
mbushëse me bazë çimento–gëlqere, për 
fasadë dhe xokolaturë. Gëzon aftësi shumë 
të mira në punim dhe rezistencë të lartë 
kundra lagështirës. Trashësia maksimale e 
shtresës deri në 3mm.

Për rrafshimin e të gjitha tipeve të pllakave të 
izolimit termik, për veshje fasadash dhe 
xokolaturash. I përshtatshëm dhe për 
përforcimin e bazamenteve minerale për 
veshje të mëvonshme dekorative.

Përgatitja e produktit

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

PintoPlan  C-5

Përzieni me një përzieries elektrik 6-6.5 litra ujë 
me një thes 25kg PintoPlan C-5 në një enë të 
pastër, derisa të arrihet një masë homogjene 
dhe pa kokrriza. Përpara nivelimit të sipërfaqes 
me koll vendosni kunjat fiksuese në varësi të 
pllakës së vendosur 5-6 kunja/m2. Aplikoni 
produktin me mall mbi pllakën izoluese në një 
trashësi prej 3mm. Për sistemin e termoizolimit 
aplikoni rrjeten përforcuese në mënyrë që të 
zhytet në ngjitës. Në kënde apo në vendet e 
bashkimit në dyer apo dritare është e 
nevojshme që të aplikohet dy herë rrjeta 
përforcuese. Temperaturat optimale të punimit 
janë nga 50C deri në 350C. Për veshjet e 
mëvonshme është e rëndesishme që bazamenti 
të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë 
kjo varet nga kushtet atmosferike.

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, 
vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në 
lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit 
bëhet në mënyrë mekanike ose manuale. Për 
bazamente që nuk janë të qëndrueshëm është e 
domosdoshme vendosja e kunjave fiksuese. 
Koha e punueshmërisë së përzieries është 2-3orë. 
Në kushte normale temperaturash (20° C).

Fushat e aplikimit:

EN 998-1
GP CSII W0
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Ngjyra: E bardhë
Pamja: Pluhur

Kokrrizimi 0.7 mm

Paketimi: 25 kg mbi paletë 1350kg 

Konsumi: 2-3 kg/m2

Trashësia e aplikimit: Deri në 3mm

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

Masa vëllimiore: 1.6-1.7 gr/cm3 

Ujë për përzjerje: 6-6.5 litra ujë për thes 25kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Ngjitja në EPS (28ditë): 10 N/mm2 

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Magazinimi: Të ruhet ne vende të thata mbi paleta druri
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Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.
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Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C ) , me 
forcë ngjitese te permiresuar (2) , pa 
rreshkitshmeri vertikale  (T ).   I perbere nga rere 
mermeri me granulometri te seleksionuar duke i 
atribuar ngjitesit bardhesi te vecante .                                                                                                                   
I klasifikuar si ngjitës C2T sipas standartit EN 12004.
Karakterizohet : 
• Punueshmeri shume e mire
• I pershtatshem per aplikime te brendshme 
dhe te jashtme
• Per pllaka te dimensioneve te vogla dhe 
te mesme
• I pershtatshem per te gjitha llojet e 
pllakave te qeramikes , gresit etj. 

PINTO E20   rekomandohet  për ngjitjen e 
pllakave të qeramikës dhe gresit në ambjente të 
brëndshme dhe te jashtme .I pershtatshem per 
perdorim  ne suporte te qendueshme me baze 
cimento si beton , cimento , suva . Konsumi 3-4.5 
kg/m², sipas dimensioneve të dhëmbezimit të 
shpatullës dhe tipit të bazamentit.                     

Kujdes! :                                                                                                                                            
mos e perdorni  PINTO E 20 
• Ne suporte druri , metali ,PVC ,gome ,apo siperfaqe 
te tjera jo me baze cimento
• Per pllaka te dimensioneve te medha dhe te renda
• Per ambjente me ngrohje qendrore ,ne ambjente 
ku ka lageshti te vazhdueshme ,suporte qe karakterizohen 
nga vibrime dhe qe jane te paqendrueshme
• Ne tempratura shume te larta ,shume te ulta dhe 
me ere te forte.
Temperatura e apikimit nga  + 5 - + 35 °C

Përgatitja e bazamentit

115

Përshkrimi

Pinto E-20

Përzieni  6  litra ujë të pastër me 25 kg 
produkt, përzjeni masën e krijuar me 
një përzierës elektrik derisa të formohet 
një masë homogjene edhe pa 
kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 
minuta dhe me pas përziheni përsëri 
përpara përdorimit. Koha e 
punueshmërisë së përzierjes është 2-3 
orë.

Të gjitha tipet e suporteve me bazë 
çimento duhet të pastrohen 
paraprakisht përpara se të aplikohet 
produkti. Suporti mund të përmbajë 
papastërti të tilla si pluhura, vajra apo 
mbetje të ndryshme që ndikojnë 
negativisht në fortësine e ngjitësit. 
Pastrimi mund të bëhet në mënyrë 
mekanike me fshesë, etj

Përgatitja e produktit

Fushat e aplikimit: 
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Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje 
sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke 
ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen 
me kollë. 

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhë
Pamja: Pluhur

Paketimi: Thasë letre 25kg në paletë me 1350 kg.

Konsumi: 3-4.5 kg/m2

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

Masa vëllimiore: 1.9 gr/cm3 

pH i përzierjes: 13

Ujë për përzjerje: 6 litra ujë për thes 25kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Koha e korigjimit 30min

Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri ne 12 orësh

Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orësh

I shkelshëm: Pas 24 orësh

Forca ngjitëse pas 28ditësh:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas reaksionit nga ngrohja:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:  ≥ 1 N/mm2

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Forca ngjitëse pas 30minutash: ≥ 0.5 N/mm2 

Rrëshkitshmëria: ≤ 0.5 mm 

Magazinimi: Të ruhet ne vende të thata mbi paleta druri

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.



Ngjitës për pllaka me bazë çimento me forcë 
ngjitese te permiresuar  . Karakterizohet nga 
një punueshmëri shumë e mirë, rezistencë të 
mirë ndaj lagështisë dhe fortësi të 
njëtrajtshme. I klasifikuar si ngjitës C2E sipas 
standartit EN 12004.

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të 
qeramikës, gresit, gres-porcelanit, për 
dysheme dhe mure me bazë çimento, në 
ambjente të jashme dhe të brëndshme. I 
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me 
dimensione 5-45 cm.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Pinto E-30

Të gjitha tipet e suporteve me bazë 
çimento duhet të pastrohen 
paraprakisht përpara se të aplikohet 
produkti. Suporti mund të përmbajë 
papastërti të tilla si pluhura, vajra apo 
mbetje të ndryshme që ndikojnë 
negativisht në aplikimin e ngjitesit. 
Pastrimi mund të bëhet në mënyrë 
mekanike. Përpara aplkimit të 
produktit sipërfaqja e suportit duhet të 
spërkatet me ujë në mënyrë që 
produkti të krijojë një ngjitje sa më të 
mirë dhe të ketë një kohë 
punueshmërie sa më optimale.

Përzieni 6.5-7  litra ujë të pastër me 25 
kg PINTO E 30, përzieni masën e krijuar 
me një përzierës elektrik derisa të 
formohet një masë homogjene edhe 
pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 
minuta dhe më pas përziheni përsëri 
përpara përdorimit. Koha e 
punueshmërisë së përzierjes është 2-3 
orë.

Përgatitja e produktit
Fushat e aplikimit: 
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Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje 
sa më të njëtrajtshme dhe me pas me pjesën e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një mallë të 
përshtatshme në varësi të llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një 
presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kollë 
Konsumi 3-5 kg/m², sipas dimensioneve të dhëmbëzimit të shpatullës dhe tipit të bazamentit.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhë,Gri
Pamja: Pluhur

Paketimi: Thasë letre 25kg në paletë me 1350 kg.
Konsumi: 3-5 kg/m2

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

Masa vëllimiore: 1.6-1.7 gr/cm3 

pH i përzierjes: 13

Ujë për përzjerje: 6.5-7 litra ujë për thes 25kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Koha e korigjimit: 30min

Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri  12 orësh

Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orësh

I shkelshëm: Pas 24 orësh

Forca ngjitëse pas 28ditësh(kushte normale):  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse në nxehtësi:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:  ≥ 1 N/mm2

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Forca ngjitëse pas 30minutash:  ≥ 0.5 N/mm2 

Rrëshkitshmëria:  ≤0.5 mm

Magazinimi: Të ruhet ne vende të thata mbi paleta druri

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.



Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C) 
shumë cilësor, i përbërë nga rëra karbonati 
dhe mermeri të cilësisë së lartë, rezina 
sintetike dhe additivë specifike me forcë 
ngjitëse të përmirësuar (2), rezistent ndaj 
rrëshkitjes (T) dhe kohë hapje të gjatë (E). 
Karakterizohet nga një punuëshmëri e 
shkëlqyer, rezistencë të lartë ndaj lagështisë 
dhe fortësi të njëtrajtshme. Aplikohet për 
shtresa në trashësi deri në 15 mm. I klasifikuar 
si ngjitës C2TES1 sipas standartit  EN 12004.

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të 
qeramikës në suporte me bazë: çimento, 
gres-porcelanit, klinkerit, mermerit, pllakave 
të gurit, mozaikeve të pllakave me absorbim 
të ulët dhe spesor të lartë, në banjo, 
ballkone, për dysheme dhe mure në 
ambjente të jashtme dhe të brëndshme ku 
ka prani lagështie. I rekomandueshëm për 
fasada të larta, tarraca dhe për ambjente 
me ngrohje qëndrore. I përshtatshëm për 
ngjitjen e pllakave me dimensione 5-120 cm.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Pinto E-40

Suportet  me bazë çimento duhet të 
jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të 
rregullt, pa vajra dhe jo të pista dhe pa 
mbetje bojrash si dhe duhet të kenë 
arritur paraprakisht kohen e maturimit. 
Përafersisht dyshemetë tradicionale 
me bazë çimento me kohë fortësimi 
normale duhet të kenë një kohë 
stazhionimi të paktën 28 ditë, 
bazamentet me suva tradicionale 
duhet të thahen për të paktën 14 ditë. 
Disnivelet e medha ose çarjet e 
mëdha duhen të rregullohen 
paraprakisht. Të gjitha tipet e 
suporteve duhet të pastrohen 
paraprakisht para aplikimit të produktit 
në mënyrë mekanike. 

Përzieni 7-8 litra ujë të pastër me 25 kg 
PINTO E 40 përzjeni masën e krijuar me 
një përzierës elektrik deri sa të 
formohet një masë homogjene edhe 
pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 
minuta dhe me pas përziheni përsëri 
përpara përdorimit. Koha e 
punueshmërisë së përzierjes është 2-3 
orë në kushte normale temperaturash 
(20°C).

Përgatitja e produktitFushat e aplikimit: 
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Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa 
më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbezuar. Aplikimi bëhet me një mallë të përshtatshme 
në varësi të llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogel mbi 
pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë siperfaqjen me kolle.Koha e hapjes së produktit 
në kushte atmosferike normale është 35 minuta për temperatura 23°C. Kushtet atmosferike mund të 
ndikojnë në kohën e tharjes së produktit. Duhet pasur kujdes që kolla nuk duhet të formojë siperfaqje filmi. 
Në të kundërt atëherë është e nevojshme që të kalohet dhe një herë malla mbi kollë. Nuk këshillohet që 
pllakat të vendosen me fuga të puthitura. Pllakat vendosen në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme 
me dimensionet e tyre. Në siperfaqjet e bashkimit me muret vertikale duhet lënë një distancë prej 5 mm.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhë,Gri
Pamja: Pluhur

Paketimi: Thasë letre 25kg në paletë me 1350 kg.
Konsumi për formate të vogla: 2-3 kg/m2

Konsumi për formate të mëdha: 4-5 kg/m2

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data prodhimit

pH i përzierjes: 13

Masa vellimore: 1.65 – 1.75 gr/cm3

Ujë për përzjerje: 7-8 litra ujë për thes 25kg

Temperatura e aplikimit: +5 0c deri në +35 0c.

Koha e korigjimit 35min

Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri  12 orësh

Mbushja e fugave në dysheme: Pas 24 orësh

I shkelshëm: Pas 24 orësh

Forca ngjitëse pas 28ditësh(kushte normale):  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse në nxehtësi:  ≥ 1 N/mm2

Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:  ≥ 1 N/mm2

Reaksioni ndaj zjarrit: Klasi A1

Forca ngjitëse pas 30minutash:  ≥ 0.5 N/mm2 
Rrëshkitshmëria:  ≤0.5 mm

Magazinimi: Të ruhet ne vende të thata mbi paleta druri

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.
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Është një material i lëngshëm me bazë rezine 
akrilike, rezistent ndaj alkaleve.Trajtimi
i sipërfaqeve me Astar Gra fiatoDekoll Liquid 
siguron punueshmëri mjaft  të mirë si edhe  
lehtësi të dukshme në punimin e shtresave 
dekorative. Krijon një  izolim dhe një lidhje 
shumë të mirë  sipërfaqeve të trajtuara me 
shtresën dekorative. Të gjitha karakteristikat 
teknike të veshjeve dekorative që do të 
përdoren janë të lidhura ngushtë me vetitë e 
astarit që do të aplikohet paraprakisht. Astar 
Grafiato Dekoll Liquid redukton ndjeshëm 
aftësinë absorbuese të sipërfaqes ndaj ujit. 
Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së 
sipërfaqes ku do të aplikohet.                  

Përdoret si astar i sipërfaqeve që më pas do 
të lyhen ose do të vishen me rifinitura se 
veshje dekorative.    

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Astar Grafiato

Suporti ku do të aplikohet Astar 
Grafiato Dekoll Liquid paraprakisht 
duhet të jetë i thatë dhe i pastër nga 
pluhurat si edhe nga mbetjet e 
naftës,vajrave,verniqeve, dyllit dhe 
nga materialet ngjitëse. Pastrimi i 
suportit realizohet në mënyrë manuale.         

Produkti pasi trazohet manualisht në 
kovë është i gatshëm për përdorim. 
Mund të hollohet deri në 30% me ujë. 

Përgatitja e produktit

Fushat e aplikimit: 

Pë
rd
or
im

i

10-30%5-6 
m2/L

12-24H



Produkti aplikohet me furçë ose me rul në mënyrë uniforme në të  gjithë sipërfaqen. Duhet të 
prisni  12-24 orë që Astar Grafiato Dekoll Liquid të thahet (në varësi të temperaturës) përpara  
se te aplikoni produktin perfundimtar mbi suport. Temperaturat e ulta si edhe prania e 
lagështirës rrisin ndjeshëm kohën e tharjes së produktit. Nuk duhet të aplikohet në temperatura 
me të ulëta se +5°C dhe më të larta se +35°C.          

Aplikimi: 

 

124

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Shtresë lidhëse për trajtimin e sipërfaqeve ku do te aplikohet Grafiato 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.45 ± 0.05 kg/lt 
Hollimi: 10-30% me uje te pastër 
Viskoziteti: 100-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 12-24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 5-6 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                           
Djegshmëria: I padjegshmëm
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 
Paketimi: 9L. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Shtresë lidhëse që përdoret për trajtimin e 
sipërfaqeve të lëmuara të betonit për 
brenda dhe jashtë.

•Është material i lëngshëm me bazë rrëshire 
akrilike, që përdoret për trajtimin e 
sipërfaqeve të lëmuara të betonit. 
•Siguron një lidhje shumë të mirë midis 
betonit dhe shtresave mbushëse si llaç, fino, 
stuko, hdroizolues, etj.
•Përdorimi i këtij materiali eleminon nevojën 
e përdorimit të sprucos së çimentos në 
sipërfaqe të lëmuara të betonit.
•Trajtimi i sipërfaqeve me BETON PRIMER 
siguron një punueshmëri mjaft të mirë si dhe 
lehtësi të dukshme në aplikimin e shtresave 
të tjera.
•Uniformizon shkallën e absorbueshmërisë së 
sipërfaqes ku do të aplikohet. 

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Beton Primer

Suporti ku do të aplikohet BETON 
PRIMER paraprakisht duhet të jetë i 
thatë dhe i pastër nga pluhurat si dhe 
nga mbetjet e naftës, verniqeve, dyllit 
apo materialet kundër ngjitjes. Pastrimi 
i suportit bëhet në mënyrë manuale.  

Produkti duhet përzier në kovë në
mënyrë manuale dhe pas kësaj është
i gatshëm për përdorim. Nëse është e
nevojshme, produkti mund të hollohet 
deri në 10% me ujë. 

Përgatitja e produktit
Karakteristika teknike:

Përdoret për trajtimin e sipërfaqeve të 
lëmuara të betonit të cilat më pas do të 
mbushen me llaç mbushës,fino,etj. Përdoret 
si izolues, fiksuesi sipërfaqeve që më pas do 
të lyhen ose do të vishen me shtresa të tjera 
si llaç, fino, etj     

Fushat e aplikimit

Pë
rd
or
im

i

10%4-5 
m2 /kg

12-24H

Lloji: Shtresë lidhëse për trajtimin e sipërfaqeve ku do te aplikohet Grafiato 
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.45 ± 0.05 kg/lt 
Hollimi: 10-30% me uje te pastër 
Viskoziteti: 100-115 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 12-24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 5-6 m2/L në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                           
Djegshmëria: I padjegshmëm
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 
Paketimi: 9L. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Produkti aplikohet me furçë ose me rul në mënyrë uniforme në të gjithë sipërfaqen. Duhen pritur 
12-24 orë që BETON PRIMER të thahet në varësi të temperaturës të aplikohet produkti 
pasardhës mbi emperaturat e ulëta si dhe prania e lagështirës rrisin ndjeshëm kohën e tharjes. 
Nuk duhet të aplikohet kur suporti ka temperaturë më të ulët se +5°C dhe duhet të sigurohemi 
që deri në 24 orë pas aplikimit nuk do të laget.           

Aplikimi: 
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Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza

Të dhënat teknike:
Lloji: Shtresë lidhëse për trajtimin e sipërfaqeve të betonit.
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.62 ± 0,02gr / cm3 
Hollimi: 10% me uje te pastër 
Viskoziteti: 130-140 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 12-24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 4-5 m2/kg në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                           
Djegshmëria: I padjegshmëm
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 
Paketimi: 20kg. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Grafiato
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Lloji: Shtresë lidhëse për trajtimin e sipërfaqeve të betonit.
Densiteti (EN ISO 2811-1):  1.62 ± 0,02gr / cm3 
Hollimi: 10% me uje te pastër 
Viskoziteti: 130-140 KU (25°C)
Koha e tharjes: Thahet pas 12-24 oresh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (temperatura, lagështia). 
VOC ne produktin e gatshem:  ≤ 10
VOC emetimi ne ambient:  ≤ 0.2
Norma e mbulimit: 4-5 m2/kg në sipërfaqet e përgatitura per lyerje, në varësi të thithshmerisë së sipërfaqes.                                                                                                                                                                           
Djegshmëria: I padjegshmëm
Temperatura per aplikim: +5° deri ne +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 
Paketimi: 20kg. 
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi ne diell. Mbrojeni nga ngricat.
 



Veshje dekorative për ambjente të jashtme 
dhe të brëndshme me bazë çimento të 
bardhë. Material në formë pluhuri i përbërë 
nga rërë mermeri të cilësisë së lartë, aditivë 
special, agjentë hidrofobikë dhe gëlqere të 
hidratuar. Karakterizohet nga një 
punueshmëri shumë e mire, kohe e gjatë 
pune, aplikim i shpejtë duke krijuar një 
strukturë të bukur dhe të njëtrajtshme.. Është 
e rekomandueshme që shtresa e grafiatos të 
lyhet me bojë. Ofron rezistencë të lartë ndaj 
kushteve atmosferike, bëjnë difuzion të mirë 
të avujve dhe kanë veti kundra lagështirës

Përgatitja e bazamentit

Përgatitja e produktit
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Përshkrimi

Grafiato

Bazamenti duhet të jetë i pastër pa 
pluhura, vajra apo mbetje të cilat 
bëhen pengesë në lidhjen midis 
shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet 
në mënyrë mekanike. Përpara aplikimit 
të produktit është e nevojshme të 
bëhet nivelimi i të gjitha tipeve të 
bazamentit me rrafshuesin Ecoliner 
dhe te lyhet siperfaqja me astarin e 
Grafiatos deKoll .

Përzjeni me një përzjerës elektrik në një 
enë të paster me ujë produktin, derisa 
të arrihet një masë homogjene. 
Aplikoni produktin me një mallë të 
drejtë metalike. Më pas bëhet rrafshimi 
me një mallë plastike në drejtim 
vertikal, horizontal ose rrethor, 
gjithmonë në varësi të tipit të strukturës 
që duam të krijojmë. Pastroni veglat e 
punes pas përfundimit të punës. 
Temperaturat optimale të punimit janë 
nga 50C deri në 350C. 

Aplikohet mbi suvane mbushese me bazë 
çimento–gëlqere. Të gjitha tipet e 
bazamenteve trajohen më parë me 
rrafshues. E përshtatshme si veshje 
përfundimtare dhe për sistemet e 
termoizolimit.

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Thes 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Strukturë    2 R               2.7 kg/m2

Full              1 V               2.7 kg/m2  
Strukturë    1.5 R            3.0 kg/m2              
Full              1.5 V            3.0 kg/m2

Strukturë    2 R               3.1 kg/m2

Strukturë    3 R               3.5 kg/m2

EN 998-1
GP CSII W0

    RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
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Ngjyra: E bardhë
Pamja: Pluhur

Paketimi: Thes 25 kg ne paleta 1350 kg 

Kokrrizimi: 1,1.5, 2 dhe 3mm

Djegshmëria: I padjegshëm

Ujë për përzjerjen: 6 litra/thes
Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lagështia relative më e ulët se 80%. 

Maksimumi sa granula më e madhe

Grafiato 1 mm,   strukturë e plotë:        2.7 kg/m2

Grafiato 1.5mm , structure me vija :     3 kg/m2

Grafiato 1.5mm , strukturë e plotë        3 kg/m2

Grafiato 2mm, strukturë  me vija:          3.1 kg/m2

Grafiato 3mm, strukturë  me vija:         3.5 kg/m2

Rezistenca në ngjeshje: 5.1 N/mm2

Absorbimi i ujit:                                Kategoria W1                                    

Pershkueshmeria e avujve:              0.52 W/mK                                         

Reaksioni ndaj zjarrit:                    Klasa A1                                            

Forca ngjitëse: > 0.6N/mm2   

Koha e Magazinimit:

Trashesia maksimale e aplikimit:    
Hapja:

12 muaj nga data e prodhimit
Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri.

Të dhënat teknike:

Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Rrezik.Përmban Çimento Portland: Kromi VI <2 ppm brenda periudhës së 
vlefshmërisë së produktit. 
H315: Shkakton acarim të lëkurës. 
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. 
H318: Shkakton dëme serioze në sy.  
H335: Mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes. 
P261: Shmangni thithjen e pluhurave. 

P280: Vishni doreza mbrojtëse / Veshje mbrojtëse / Mbroni sytë / Mbroni fytyrën.
P302+P352: NËSE BIE NË KONTAKT ME LEKUËN:Shpëlani tërësisht me ujë për 
disa minuta. 
P305+P351+P338:  NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË : Shpëlani tërësisht me ujë 
për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit nëse e keni të lehtë për ta bërë. Vazhdoni 
shpëlarjen. 
P310: Nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni me mjekun.



Shtrese perfundimtare dekorative akrilike  për 
përdorim fasadash të jashtme por edhe 
siperfaqesh te brendshme. Ky produkt 
formon nje strukture te qendrueshme, 
rezistente ndaj kushteve atmosferike si 
rrezeve te diellit dhe formimit te myqeve 
sepse lejon pershkueshmerine e avujve. Eshte 
nje produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje 
dhe ngjitje shume te mire.

Përgatitja e bazamentit

130

Përshkrimi

Gratex

Suporti ku do të aplikohet GRATEX 
paraprakisht duhet të pastrohet nga 
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, dyllit 
dhe materialeve ngjitese. Pastrimi i te 
siperpermendurave realizohet në 
mënyrë manuale. Suportet duhet të 
jenë të sheshta dhe mekanikisht të 
qëndrueshme. Përpara aplikimit të 
GRATEX suporti duhet të rrafshohet dhe 
të nivelohet me Ecoliner ose Bondex e 
me pas te lyhet me Astar Grafiato.I përshtatshëm për krijimin e veshjeve 

dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike.  Përdoret 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi 
sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje 
dhe llaç themelor termoizolues.

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Full              1.5 V            3.0 kg/m2

Strukturë    2 R               3.1 kg/m2



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. E gatshme per aplikim ne forme paste, e bardhe ose me ngjyre. E 
disponueshme ne granulometri te ndryshme.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal. Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi 
në diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Të dhënat teknike:

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Shtrese perfundimtare dekorative akrilike  për 
përdorim fasadash të jashtme por edhe 
siperfaqesh te brendshme. Ky produkt 
formon nje strukture te qendrueshme, 
rezistente ndaj kushteve atmosferike si 
rrezeve te diellit dhe formimit te myqeve 
sepse lejon pershkueshmerine e avujve. Eshte 
nje produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje 
dhe ngjitje shume te mire.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Gratex  Silikoni

Suporti ku do të aplikohet GRATEX  
SILIKON paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet 
e naftës, dyllit dhe materialeve 
ngjitese. Pastrimi i te 
siperpermendurave realizohet në 
mënyrë manuale. Suportet duhet të 
jenë të sheshta dhe mekanikisht të 
qëndrueshme.
Përpara aplikimit të ketij produkti 
suporti duhet të rrafshohet dhe të 
nivelohet me Ecoliner ose Bondex e 
me pas te lyhet me Astar Grafiato.
 

I përshtatshëm për krijimin e veshjeve 
dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike.  Përdoret 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi 
sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje 
dhe llaç themelor termoizolues.

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Full              1 V               2.7 kg/m2                
Full              1.5 V            3.0 kg/m2

Strukturë    2 R               3.1 kg/m2



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. E gatshme per aplikim ne forme paste, e bardhe ose me ngjyre. E 
disponueshme ne granulometri te ndryshme.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Të dhënat teknike:

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Shtrese perfundimtare dekorative akrilike  për 
përdorim fasadash të jashtme por edhe 
siperfaqesh te brendshme. Ky produkt 
formon nje strukture te qendrueshme, 
rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe 
formimit te myqeve sepse lejon 
pershkueshmerine e avujve. Eshte nje 
produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje dhe 
ngjitje shume te mire. Përgatitja e bazamentit

134

Përshkrimi

Marmotex

Suporti ku do të aplikohet MARMOTEX 
paraprakisht duhet të pastrohet nga 
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, 
vajrave, verniqeve, dyllit dhe 
materialeve ngjitese. Pastrimi i tyre 
realizohet në mënyrë manuale. 
Perpara aplikimit te MARMOTEX suporti 
duhet të rrafshohet dhe të nivelohet 
me Ecoliner ose Bondex, e me pas te 
lyhet me Astar Grafiato. Suportet 
duhet të jenë të sheshta dhe 
mekanikisht të qëndrueshme.

I pershtatshem per krijimin e veshjeve 
dekorative me cilesi mjaft te mire 
hidroizoluese, ngjitese dhe elastike. Perdoret 
per krijimin e veshjeve dekorative mbi 
siperfaqe te mbushura me llac cimentoje 
dhe llac themelor termoizolues. 

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Full              1.5V            3.0 kg/m2                
Strukturë    2.0 R           3.1 kg/m2 



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme. 
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. Punueshmeria varet nga temperatura e ambientit. E gatshme per aplikim 
ne forme paste, e bardhe ose me ngjyre. E disponueshme ne granulometri te ndryshme.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Të dhënat teknike:

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Shtrese perfundimtare dekorative akrilike  për 
përdorim fasadash të jashtme por edhe 
siperfaqesh te brendshme. Ky produkt 
formon nje strukture te qendrueshme, 
rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe 
formimit te myqeve sepse lejon 
pershkueshmerine e avujve. Eshte nje 
produkt i thjesht ne aplikim, me shtrirje dhe 
ngjitje shume te mire

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Marmotex Silikoni

Suporti ku do të aplikohet MARMOTEX  
SILIKON paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet 
e naftës, dyllit dhe materialeve 
ngjitese. Pastrimi i te 
siperpermendurave realizohet në 
mënyrë manuale. Përpara aplikimit te 
MARMOTEX SILIKON suporti duhet të 
rrafshohet dhe të nivelohet me Ecoliner 
ose Bondex, e me pas te lyhet me Astar 
Grafiato. Suportet duhet të jenë të 
sheshta dhe mekanikisht të 
qëndrueshme.

I pershtatshem per krijimin e veshjeve 
dekorative me cilesi mjaft te mire 
hidroizoluese, ngjitese dhe elastike. Perdoret 
per krijimin e veshjeve dekorative mbi 
siperfaqe te mbushura me llac cimentoje 
dhe llac themelor termoizolues. 

Fushat e aplikimit

In
fo

rm
ac

io
n

e

Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Full              1.5V            3.0 kg/m2                
Strukturë    2.0 R           3.1 kg/m2 



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. E gatshme per aplikim ne forme paste, e bardhe ose me ngjyre. E 
disponueshme ne granulometri te ndryshme

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Të dhënat teknike:

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Veshje dekorative për përdorim fasadash të 
jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i 
testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT 
që bën të mundur ajrosjen e murit dhe 
parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon 
plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të 
unifikohen me të, kështu që arrin të 
vetëpastrohet shumë lehtë.

● Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj 
avujve.
● Formon një strukturë të qëndrueshme.
● Mbyll plasaritjet e suvave me bazë 
çimento –gëlqere.
● Formon një stukture të bukur dhe 
mbrojtëse ndaj agjentëve
atmosferike.
● Karakterizohet nga një punueshmëri dhe 
hapje mjaft e mirë.
● Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune 
(nuk thahet).
● Produkt i thjeshtë për t’u aplikuar. 138

Përshkrimi

Grafiato

Përgatitja e bazamentit

Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO 
paraprakisht duhet të pastrohet nga 
pluhurat si edhe mbetjet e naftës, 
vajrave, verniqeve, dyllit dhe nga 
materialet ngjitese. Pastrimi i tyre 
realizohet në mënyrë manuale. 
Përpara aplikimit të GRAFIATO suporti 
duhet të rrafshohet dhe nivelohet me 
Ecoliner ose Bondex, e me pas te lyhet 
me Astar Grafiato. Suportet duhet të 
jenë të sheshta dhe mekanikisht të 
qëndrueshme.

Karakteristika teknike:

I përshtatshëm për krijimin e veshjeve 
dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike.  Përdoret 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi 
sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje 
dhe llaç themelor termoizolues.

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Strukturë    1 R               2.7 kg/m2        
Full              1 V               2.7 kg/m2                
Strukturë    1.5 R            3.0 kg/m2

Full              1.5 V            3.0 kg/m2

Strukturë    2 R               3.1 kg/m2

Strukturë    3 R               3.5 kg/m2

EN 15824



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar.
Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle,dhe punohet në drejtim 
horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria 
varet nga temperatura e ambientit.

Aplikimi: 
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Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,8-1.9 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +8°C deri +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte )

Rezistenca ne perkulje: 5 N/mm2

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Absorbimi i ujit: Kategoria W3  (i ulet)

Pershkueshmeria e avujve:  Kategoria V3 ( e ulet)

Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Të dhënat teknike:

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Veshje dekorative për përdorim fasadash të 
jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i 
testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT 
që bën të mundur ajrosjen e murit dhe 
parandalimin e mykut.  Ky produkt nuk lejon 
plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të 
unifikohen me të, kështu që arrin të 
vetëpastrohet shumë lehtë.

● Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj 
avujve.
● Formon një strukturë të qëndrueshme.
● Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento 
–gëlqere.
● Formon një strukture të bukur dhe 
mbrojtëse ndaj agjentëve
atmosferike.
● Karakterizohet nga një punueshmëri dhe 
hapje mjaft e mirë.
● Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune 
(nuk thahet).
● Produkt i thjeshtë për t’u aplikuar.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Grafiato  Silikoni

Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO 
SILIKONI paraprakisht duhet të 
pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet 
e naftës, vajrave, verniqeve, dyllit dhe 
nga materialet ngjitese. Pastrimi i tyre 
realizohet në mënyrë manuale. 
Përpara aplikimit të GRAFIATO SILIKONI 
suporti duhet të rrafshohet dhe 
nivelohet me Ecoliner ose Bondex, e 
me pas te lyhet me Astar Grafiato. 
Suportet duhet të jenë të sheshta dhe 
mekanikisht të qëndrueshme.

Karakteristika teknike:

I përshtatshëm për krijimin e veshjeve 
dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike.  Përdoret 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi 
sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje 
dhe llaç themelor termoizolues.

Fushat e aplikimit
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Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Strukturë    1 R               2.7 kg/m2

Full              1 V               2.7 kg/m2  
Strukturë    1.5 R            3.0 kg/m2              
Full              1.5 V            3.0 kg/m2

Strukturë    2 R               3.1 kg/m2

Strukturë    3 R               3.5 kg/m2



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta, duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle,dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.

Aplikimi: 
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Të dhëna teknike:

Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg

Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +8°C deri +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte )

Rezistenca ne perkulje: 5 N/mm2

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Absorbimi i ujit: Kategoria W3  (i ulet)

Pershkueshmeria e avujve:  Kategoria V3 ( e ulet)

Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza



Veshje dekorative për përdorim fasadash të 
jashtme. Eshtë një produkt ekologjikisht i 
testuar i prodhuar në bazë të teknologjise HTT 
që bën të mundur ajrosjen e murit dhe 
parandalimin e mykut.  Ky produkt nuk lejon 
plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të 
unifikohen me të, kështu që arrin të 
vetëpastrohet shumë lehtë.

● Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj 
avujve.
● Formon një strukturë të qëndrueshme.
● Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento 
–gëlqere.
● Formon një strukture të bukur dhe 
mbrojtëse ndaj agjentëve
atmosferike.
● Karakterizohet nga një punueshmëri dhe 
hapje mjaft e mirë.
● Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune 
(nuk thahet).
● Produkt i thjeshtë për t’u aplikuar.

Përgatitja e bazamentit
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Përshkrimi

Grafiato  

Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO 
SILIKONI TRANSPARENT paraprakisht 
duhet të pastrohet nga pluhurat si 
edhe mbetjet e naftës, vajrave, 
verniqeve, dyllit dhe nga materialet 
ngjitjese. Pastrimi i tyre realizohet në 
mënyrë manuale. Përpara aplikimit të 
GRAFIATO SILIKONI TRANSPARENT 
suporti duhet të rrafshohet dhe të 
nivelohet me Ecoliner ose Bondex, e 
me pas te lyhet me Astar Grafiato. 
Suportet duhet të jenë të sheshta dhe 
mekanikisht të qëndrueshme.

Karakteristika teknike:

I përshtatshëm për krijimin e veshjeve 
dekorative me cilësi mjaft të mirë 
hidroizoluese, ngjitëse dhe elastike.  Përdoret 
për krijimin e veshjeve dekorative mbi 
sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje 
dhe llaç themelor termoizolues.

Fushat e aplikimit

Silikoni 
Transparent

In
fo

rm
ac

io
n

e

Ngjyra

E Bardhë

Paketimi

Kovë 25kgKo
ns
um

i

Granulati             Konsumi

Full              1.5 V            3.0 kg/m2



Produkti përzihet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme.
Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta, duhet treguar kujdes që 
përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo 
ndryshim në produktin e formuar. Aplikimi i produktit  realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet 
një malle,dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që 
dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.

Aplikimi: 
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Të dhëna teknike:

Ngjyra: E bardhe
Pamja: Paste

Paketimi: Kove plastike 25 kg
Djegshmëria: I padjegshëm

Forca ngjitese:  0.4 MPa

Dendësia : 1,85 ± 0.05kg/lt

Koha e punueshmerise: 20 min ne 20°C

Temperatura e aplikimit: +8°C deri +30°C dhe lageshtia relative me e ulet se 80%. 

Durueshmeria: 0.8 MPa ( e larte )

Rezistenca ne perkulje: 5 N/mm2

pH i përzierjes: 8 – 9 

Rezistenca ndaj lageshtires: E mire

Absorbimi i ujit: Kategoria W3  (i ulet)

Pershkueshmeria e avujve:  Kategoria V3 ( e ulet)

Percjellshmeria Termike: 0.93 W/mK

Ngjyrat: Pigmentohet nepermjet sistemit te pigmentimit me ngjyra te forta.

Ruajtja: 24 muaj ne paketim origjinal. Ruhet ne vende te mbrojtura nga ekspozimi 
ne diell. Mbrojeni nga ngricat.

Koha e tharjes: 24-48 ore ne varesi te temperatures dhe lageshtise se ambjentit.

Pas përdorimit: Këshilla dhe masa parandaluese për përdoruesit: 
Pas përdorimit mbylleni mirë kutinë duke 
evituar kështu dëmtimet e masës së mbetur. 
Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica dhe 
ekspozimi në diell.

•S2    Mbajeni larg fëmijëve 
•S28  Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
•S26  Në rast kontakti me sytë, shpëlajini menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, 
konsultohuni me mjekun.
•S62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit. 
•S 7  Mbylleni mirë pas aplikimit. 
•S 3/14  Ruajeni në vende të freskëta.
•S 51  Vendi i punes duhet te jete i ajrosur mire
•S 36/37  Gjate punes vishni uniforme mbrojtese dhe doreza
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+355 44 500 376
info@dekoll.al

Autostrada Durrës-Tiranë, km 5

www.dekoll.eu


