
 
Broshurë teknike 

VS-1 

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. 15.09.2021 

 

Vernik akrilik transparent për gurë 
 

Përshkrimi 
 
VS-1 është një vernik akrilik transparent i gatshëm 
për përdorim, i cili përdoret për ngopjen e gurëve 
natyralë (rrasa ose pllaka guri) dhe të materialeve 
artificiale të ndërtimit (tullat dekorative, tjegullat 
etj.). 

 Ofron largim shumë të mirë të ujit. 

 Ofron mbrojtje të qëndrueshme. 

 I jep dritë ngjyrës natyrale të materialit mbi të 
cilin aplikohet. 

 Është e qëndrueshmme nën rrezatimin UV; nuk 

zverdhet me kalimin e kohës.  

 Pastron sipërfaqet nga njollat e kripërave, si 
dhe nga ndikimet e ngricës dhe papastërtive, 
për shkak të rezistencës së tij ndaj ujit të shiut 
dhe ndaj përthithjes së papastërtive. 

 Është i përshtatshëm për përdorim në ambiente 
të jashtme dhe të brendshme. 

 

Fushat e përdorimit 
 
VS-1 nxjerr në pah ngjyrën materiale të materialit 
mbi të cilin aplikohet, duke e mbrojtur atë në të 
njëjtën kohë nga ndikimi i uji të shiut dhe ndotja 
atmosferike. Është i përshtatshëm për ngopjen e 
gurit natyral, të muraturës së ekspozuar, tjegullave 
etj. Ai aplikohet në mure dhe dysheme, në 
ambiente të brendshme ose të jashtme. 

 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyra: transparent 

Densiteti: 0,90 kg/litër 

Tharja në prekje: 15 ± 5 min  

Koha e riaplikimitt: 2-3 orë 

Viskoziteti: 35 ± 5 sekonda 
(DIN 53211-70, 2 mm, 23°C) 

Niveli i shkëlqimit: > 65% 
(EN ISO 2813-99, 20°C) 

Përmbajtja e ngurtë  
sipas peshës: 19 ± 1 % 
(EN ISO 3251-03) 
 
Pastrimi i veglave: Hiqni sa më shumë material 
nga veglat e punës përpara pastrimit. Pastrojini 
plotësisht veglat me SM-21 ose SM-27 menjëherë 
pas përdorimit. 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqet që do të trajtohen me VS-1 duhet të 
kenë pore të hapura. Sipërfaqet e afërta, si dritare, 
sipërfaqet e lyera me bojë dhe materialet që 
preken nga kontaktime tretësit, si p.sh. polistireni, 
silikonet e bashkimeve, bitumet etj., duhet të 
mbrohen gjatë përdorimit të VS-1. 
 
2. Përdorimi 
Aplikimi i VS-1 kryhet në dy duar me anë të furçës, 
rulit ose me spërkatje. Dora e dytë jepet pasi të 
jetë tharë dora e parë. 

 

Konsumi 
 
150-200 ml/m

2
 për shtresë, në varësi të aftësisë 

thithëse të sipërfaqes. 

 

Amballazhimi 
 
VS-1 ofrohet në kuti metalike 1, 4 dhe 10 litra. 

 

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

 

Shënime 
 
 Temperatura gjatë aplikimit të produktit duhet të 

jetë ndërmjet + 5°C dhe +35°C. 

 VS-1 përmban tretës. Për aplikim të 
brendshëm, siguroni një ajrosje të mirë.  

 Pas forcimit, VS-1 është plotësisht i sigurt për 
shëndetin.  

 Ju lutemi lexoni udhëzimet e sigurisë të 
shkruara në paketim përpara përdorimit. 

 

Përbërësit organikë të avullueshëm (VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-së për 
produktin e nënkategorisë “h”, lloji SB është 750g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim VS-1 përmban 
maksimumi <750 g/l VOC. 

 


