
 
 
 
Fleta e të dhënave teknike 

ISOMAT-CLASSIC ECO SATIN 
Bojë me emulsion, e cilësisë së lartë, satine dhe ekologjike për 
përdorim të brendshëm
 
 

Përshkrimi 
 
Bojë me emulsion, e cilësisë së lartë, satine, 
me teksturë të mëndafshtë për përdorime të 
brendshme. ISOMAT-CLASSIC ECO SATIN 
karakterizohet nga bardhësia dhe mbulimi i 
shkëlqyer i sipërfaqes, punueshmëria shumë 
e mirë, si dhe nga rezistenca fantastike ndaj 
larjes së shpeshtë dhe vjetrimit.  Siguron 
ngjitje të fortë ndaj çdo lloj nënshtrese të 
vjetër ose të re, si suvaje, betoni, kartonxhesi 
etj. Nuk përmban amoniak ose substanca të 
tjera të rrezikshme dhe pothuajse nuk lëshon 
erë. Jep një finiturë të shkëlqyer satini. 
 

Fushat e përdorimit 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO SATIN përdoret për 
aplikime në ambientet e brendshme, në 
sipërfaqe të reja ose të vjetra, në të gjitha 
materialet e zakonshme të ndërtimit si betoni, 
suvaja, kartonxhesi etj.  
 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyrat:       SISTEMI I NGJYRAVE ISOMAT 
 
Tipi: 100% bojë me 

emulsion 

Viskoziteti (Puaz): 15 (Holluesi me 
rrotullim) 

Densiteti: 1,39 kg/l 

pH:    8,3 në +230C 

Opaciteti: min. 98,7 % 

Bardhësia: min. 90 % 

Ngjitja: 2,90 N/mm2  

Rezistenca ndaj 
konsumimit nga uji: 4,0 μm 
 (pas 200 ciklesh larjeje)  

Koha e tharjes: 1 orë (prekje në të 
thatë) 

Riveshja në: 3-4 orë 

 

Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet 
në kushte temperature të ulët dhe lagështie të 
lartë, dhe mund të shkurtohet përkatësisht në 
kushte temperature të lartë dhe lagështire të 
ulët. 

 

 
Pastrimi i veglave: 
Veglat duhet të pastrohen me ujë menjëherë 
pas përdorimit. 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Përgatitja e nënshtresës 

Nënshtresa duhet të jetë e thatë dhe pa 
graso, grimca të lira, pluhur etj.  

 
 Të çarat ose bashkimet mund të mbushen 

me izolues ISOMASTIC-A.  
 Problemet e betonit duhet të riparohen me 

llaçin e modifikuar me polimere 
DUROCRET.  

 Muri i suvatuar mund të riparohet duke 
përdorur llaçin e parapërgatitur UNICRET 
dhe UNICRET-FAST.  

 Për stukimin e sipërfaqeve duhet të 
përdoret stukoja me bazë çimentoje 
STUCCOCRET. 

 

Nënshtresa duhet të lyhet paraprakisht me 
astarin akrilik të mikronizuar me bazë uji 
PRIMER CLASSIC, të holluar deri në 50% me 
ujë të pastër. PRIMER CLASSIC është 
gjithashtu ideal për stabilizimin e sipërfaqes 
kur suvaja është e lirë ose e thërrmuar. Lyerja 
me astar nuk është e nevojshme në sipërfaqet 
e lyera që më parë, për sa kohë që boja e 
vjetër është e padëmtuar. 

 
2. Përdorimi 
 
Para përdorimit, përzieni përmbajtjen ngadalë 
dhe aplikojeni siç është ose të tretur me ujë 
deri në 5-10%. ISOMAT-CLASSIC ECO 
SATIN aplikohet në dy shtresa me rul, furçë 
ose pistoletë jo me ajër. Dora e dytë aplikohet 
pasi dora e parë është tharë plotësisht. 



 

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. 

 

 

 

 

 
Aplikimi duhet të shtyhet në rast 
temperaturash tepër të ulëta ose të larta (nën 
8°C ose mbi 35°C) ose në rast lagështie 
relative mbi 85%. Kushtet e motit të keq mund 
të kenë efekte negative mbi karakteristikat e 
bojës. 
 
 
 

Mbulimi 
 
ISOMAT - CLASSIC SATIN mbulon 10 m2/l në 
sipërfaqet e përgatitura paaraprakisht. 
 

Ambalazhimi 
 
ISOMAT-CLASSIC ECO SATIN ofrohet në 
enë 1 l, 3 l dhe 10 l. 
 

Afati i ruajtjes - Magazinimi 
 
24 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në 
paketimin origjinal të pahapur, në temperaturë 
midis +5oC dhe +35oC. 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 “a”, lloji 
WB është 30 g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ISOMAT-
CLASSIC ECO SATIN përmban maksimumi 3 
g/l VOC. 
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