
 

 
 
 
Fleta e të dhënave teknike 

ISOLAC BLOCK GLOSS 
Bojë smalti për aplikim të drejtpërdrejtë mbi sipërfaqet e ndryshkura
 

Përshkrimi 
 
Bojë smalti e cilësisë së lartë për sipërfaqe 
metalike, e cila mund të përdoret drejtpërdrejt mbi 
metalet e ndryshkura pa trajtim të mëparshëm. 
Është i përshtatshëm si për përdorim në ambiente 
të brendshme dhe të jashtme. ISOLAC BLOCK 
GLOSS siguron fortësi të lartë, shkëlqim dhe 
mbulim. Shfaq rezistencë të shkëlqyer ndaj 
kushteve të motit dhe vjetrimit. Thahet shpejt dhe 
ofron një sipërfaqe me rezistencë të lartë ndaj 
konsumimit dhe goditjeve.   
 

Fushat e përdorimit 
 
ISOLAC BLOCK GLOSS përdoret për aplikime të 
brendshme ose të jashtme, në sipërfaqe të reja 
ose të vjetra metalike, si dyer, kangjella, makineri 
dhe vegla. Nuk është i përshtatshëm për metalet e 
galvanizuara, aluminin dhe zinkun. 
 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyrat: E bardhë, e zezë dhe 6 

ngjyra të përzgjedhura 
Tipi: bojë smalti me bazë alkide 

Densiteti: 0,94-1,21 kg/l  

Ngjitja: 2,5 N/mm
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Viskoziteti (mPa.s): 1450 në 23°C 

Koha e tharjes: 1-2 orë (në kontakt) 

Riveshja në: 4-5 orë 

 
Pastrimi i veglave: 
Përpara pastrimit hiqni sa më shumë bojë që të 
mundni nga veglat e përdorura. Menjëherë pas 
përdorimit pastrojini veglat plotësisht me pastrues 
të posaçëm SM-16 ose SM-18. 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Përgatitja e nënshtresës 

Nënshtresa duhet të jetë e thatë dhe e pastruar 
nga ndryshku i lirë, grasoja, grimcat e lira, pluhuri 
etj. dhe defektet duhet të fërkohen me letër 
smerile.  
 
 

 

 

2. Përdorimi 

Para përdorimit të ISOLAC BLOCK GLOSS, 
trazoni lehtë përmbajtjen e tij. Aplikoni në dy 
shtresa të holluara deri në 3% me SM-18 për 
aplikimin me furçë apo rul dhe deri në 10-15% me 
SM-16 për spërkatje pa ajër. Dora e dytë aplikohet 
pasi e para të jetë tharë plotësisht, afërsisht pas 1 
ore për shtresat e holla. Temperatura gjatë 
aplikimit dhe tharjes së bojës duhet të jetë midis 
+10°C dhe +35°C. 
 

Mbulimi 
 
ISOLAC BLOCK GLOSS mbulon deri në 8-12 m
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/l 

për shtresë, në sipërfaqet e përgatitura 
paraprakisht. 
 

Ambalazhimi 
 
ISOLAC BLOCK GLOSS është i disponueshëm në 
enë 0,75 l.  
 

Afati i ruajtjes - Magazinimi 
 
24 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në 
paketimin origjinal të pahapur, në temperatura 
midis +5°C dhe +35°C. Të mbrohet nga ekspozimi 
i drejtpërdrejtë në dritën e diellit dhe nga ngrica. 
 

Përbërësit organikë të avullueshëm (VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/KE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-ve për 
produktin e nënkategorisë “i”, lloji SB është 500 g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOLAC BLOCK 
GLOSS përmban maksimumi 480 g/l VOC. 
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