
 
 
Broshurë teknike 

ISOLAC-AQUA ECO SATIN 

 

Llak uji ekologjik me cilësi të shkëlqyera me sipërfaqe saten
 

Përshkrimi 
 
Llak uji ekologjik me cilësi të shkëlqyera i brezit të 
ri për sipërfaqe druri. I aplikueshëm edhe për 
metalet, suvatimet, sipërfaqet e galvanizuara, etj., 
me kusht që të përdoret një mbushës i 
përshtatshëm. Përdoret për ambiente të 
brëndshme dhe të jashtme. ISOLAC-AQUA ECO 
SATIN karakterizohet për elasticitetin e lartë dhe 
mbulimin. Ka resistencë të përkryer ndaj motit, 
vjetërsimit dhe larjes të shpeshtë keshu që nuk 
zverdhet. Ka ngjitje të fortë dhe përshtatet për të 
rilyer sipërfaqet të cilat janë me bojra uji ose me 
llaqe te vjetra me tretës (llaqe uji ose bojra vaji). 
Është i thjesht për tu punua dhe thahet shpejt. 
Ofron një sipërfaqe përfundimtare me saten dhe 
uniforme. Pothuajse pa erë; miqësor me mjedisin 
dhe për përdoruesin. 

 

Fushat e zbatimit 
 
Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm si në 
mobilje druri të reja ashtu edhe në ato të vjetra, në 
metale, suva, sipërfaqe të galvanizuara, etj. 

 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyrat:                 e bardhë dhe nuanca të 

zgjedhura (ISOMAT 
COLOR SYSTEM) 

Trajta:                   llak uji 

Densiteti:  1,30 kg/l 

pH: 8-9 në +23°C 

Mbulimi: ≥ 97% 

Bardhësia:              ≥ 95%  

Thitha kapilare e ujit: 0,05 kg/m
2
h

0,5 
 

Rezistenca  
e ngjitjes: 2,0 N/mm

2 
                       

Viskoziteti (Poise): 15-20 

Koha e tharjes: 40-60 min. (në prekje) 

Koha e rilyerjes: 4-6 orë 
 
 
 
 
 

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

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Νënshtresa  
Nënshtresa duhet të jetë e thatë pa pluhur, pa vaj, 
materiale të lira etj., dhe çdo e anomali duhet të 
hiqet duke u fërkuar me letër zmerile.  
 
1.1. Sipërfaqet prej druri ose suva 
Sipërfaqja duhet të mbushet me ISOLAC-AQUA 
ECO PRIMER të holluar deri në 5-10% me ujë të 
pastër për aplikim me furçë ose rrul dhe deri në 
20-30% për aplikim me pistoletë sprucuese. 
 
1.2 Sipërfaqet prej metali 
Sipërfaqja duhet të mbushet me ISOLAC-RUST 
PRIMER. Në rast të aplikimit mbi metale të 
galvanizuar ose mbi alumin, sipërfaqja duhet të 
jetë e mbushur me mbushës kundër gërryerjes 
EPOXYCOAT-AC. Pas 24 orësh dhe pasi 
mbushja të jetë tharë plotësisht, mund të aplikohet 
shtresa e parë e ISOLAC-AQUA ECO SΑΤΙΝ. 
 
2. Zbatimi 
Para se të përdoret ISOLAC-AQUA ECO SATIN, 
përziehet lehtë dhe aplikohet në dy shtresa (dy 
duar) i holluar 5-10% me ujë të pastër për 
aplikimin me furçë ose me ryl. Për shpërkatje me 
pistoletën airless hollimi duhet të jetë 20-30%.  
Shtresa e dytë aplikohet mbasi është tharë krejt 
shtresa e parë. Temperatura e aplikimit dhe e 
tharjes duhet të jetë ndërmjet +10°C dhe +35°C. 

 

Mbulimi 
 
ISOLAC-AQUA ECO SATIN mbulon ~ 12 m

2
/l për 

dorë, në sipërfaqe të përgatitura që me përpara. 

 

Amballazhimi 
 
ISOLAC-AQUA ECO SATIN ofrohet në bidona 
0,75 l dhe 2,5 l.  

 
 



 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të Kërkimit dhe të Zhvillimit të 
kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të 
produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, 
përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të 
dhënash teknike anulon automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. | Botim: 13.04.2022 

 

 
Magazinimi 

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

 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOCs) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, tabela A), 
vlera maksimale kufi e përmbajtjes VOC për 
produktin e nënkategorisë "d", lloji WB është 130 
g/l (2010) për produktin e gatshëm për përdorim.  
Në lidhje me kriteret ekologjike për çmimin "EU 
Ecolabel", në përputhje me Vendimin 
2018/666/BE që ndryshon Vendimin 2014/312/BE 
(Shtojca, tabela 3), lera maksimale kufi e 
përmbajtjes VOC për produktin e nënkategorisë 
"d" është 80 g/l për produktin e gatshëm për 
përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOLAC AQUA 
ECO SATIN përmban maksimumi 80 g/l VOC. 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: ISOLAC AQUA / 1438-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm
2    

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Reaction to fire: Class F 
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