
 
 
 
Broshurë teknike 

ISOMAT-CLASSIC ECO 
Bojë plastike ekologjike e cilësisë të lartë për përdorim të 
brendshëm
 

Përshkrimi 
 
Bojë plastike ekologjike e cilësisë të lartë për 
përdorim të brendshëm. E çertifikuar me 
Ecolabel, si rezultat if faktit që plotëson 
kërkesat e Ecolabeling Board të Europës të 
Bashkuar (EUEB). ISOMAT-CLASSIC ECO 
karakterizohet për aftesinë e përsosur 
mbuluese dhe bardhësinë, punueshmërinë 
shumë të mire, si dhe rezistecën e shkëlqyer 
ndaj larjes të shpeshtë dhe vjetërsimit. Ofron 
ngjitje të forte në çdo lloj sipërfaqeje, të re ose 
të vjetër si suva, beton, pllaka gipsi, etj. Nuk 
përmban amoniak ose lëndë të tjëra të 
rrezikshme dhe është gati pa erë. Ofron 
siperfaqe përfundimtare me një lustër mat të 
përsosur. 
 

Fushat e përdorimit 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO përdoret për aplikime 
të brëndshme, në sipërfaqe te reja ose të 
vjetra, në materiale të zakonshme ndërtimi si 
betoni, suvaja, pllakat e gipsit, etj. Ideal për 
dhomat e fëmijëve, kopshte fëmijësh, shkolla, 
spitale etj. 
 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyrat:                  e bardhë dhe 1950 

ngjyra të zgjedhura                            
(ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 

 
Trajta: 100% emulsion boje 

Viskoziteti (Poise):  14-16 

Densiteti: 1.43 kg/l 

pH:    8-9 në +230C 

Mbulimi:                      min 97% 

Bardhësia:     min 87%  

Forca lidhëse:             1.90 N/mm2 

Rezistanca ndaj 
larjes:  >20,000 cikle                                   

 

 

Koha e tharjes: 1 orë (në prekje) 

Koha e rilyerjes: 3-4 orë 

 

Kohët e tharjes dhe të rilyerjes mund të 
shtohen nën kondita me temperatura të ulëta 
dhe me lagështi të lartë, dhe në të njejtëën 
mënyrë shkurtohen nën kondita me 
temperatura të larta dhe lagështi të ulët. 

 

Pastrimi i veglave: 
Pas përdorimit, veglat duhet të pastrohen 
menjëherë me ujë. 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 

Nënshtresha duhet të jetë e thatë, pa vaj, 
materiale të lira, pluhur, etj.  

 
 Plasaritjet ose bashkimet mund të 

mbushen me mastikën akrilike 
ISOMASTIC-A.  

 Difektet në beton duhet të riparohen me 
llaçin e modifikuar me polimer 
DUROCRET.  

 Regullimet e suvasë ne muret mund të 
bëhen me llaçet e parapërzier UNICRET 
dhe UNICRET-FAST.  

 Për stokarisjen e sipërfaqeve, përdoret 
stukoja STUCCOCRET. 

 

Vazhdohet astartimi me astarin akrilik me 
bazë uji dhe të mikronizuar PRIMER 
CLASSIC, të holluar deri 50% me ujë të 
pastër. PRIMER CLASSIC është gjithashtu 
ideal të përdoret për stabilizimin e sipërfaqes 
kur nënshtresa nuk është në gjëndje të mirë 
ose është e thërrmueshme. Astarimi nuk 
është i domosdoshëm kur nënshtresa është 
në konditë të mirë. 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
2. Përdorimi 
Para përdorimit, materiali përziehet lehtë dhe 
aplikohet siç është ose i holluar 5-10% me ujë 
të pastër. Dy shtresat të ISOMAT-CLASSIC 
ECO aplikohen duke përdorur ryl, furçë ose 
pistoletë airless. Shtresa e dytë aplikohet 
mbasi është tharë komplet shtresa e parë. 
 
Në raste temperaturash shumë të ulëta ose 
shumë të larta (nën 8°C ose mbi 35°C), duhet 
të vonohet përdorimi. Conditat e ashpra të 
motit mund të influencojnë negativisht vetitë e 
bojës.. 
 

Mbulimi 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO mbulon 12 m2/l, në 
sipërfaqe të cilat janë përgatitur që më parë. 
 

Amballazhimi 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO ofrohet në bidona 
0.75, 3 dhe 10 litrash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Shelf-life - Storage 
 
Të paktën 24 muaj nga data e prodhimit në 
thasë të mbyllur, në temperatura ndërmjet  
+5OC dhe +35OC dhe në vende të mbrojtura 
nga rezet e diellit dhe ngrica. 
 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOCs) 

 
Sipas Directivës 2004/42/CE (Shtojca II, 
tabela A), përmbajta maksimale e lejuar e 
VOC-së për produktin e nënkategorisë “a”, lloji 
WB është 15 g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOMAT 
CLASSIC ECO përmban maximum <3 g/l 
VOC. 
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