
 

 
 
 
Broshurë teknike 

VS-W 

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. 

 

 

 

 

Vernik akrilik me bazë uji 
 
 

Përshkrimi 
 
VS-W është një vernik akrilik transparent me 
bazë uji, i gatshëm për përdorim, me strukturë 
nano-molekulare, i cili përdoret për mbrojtjen 
e nënshtresave prej çimento (beton, llaçe 
dekorative, etj.). 

 VS-W i jep dritë ngjyrës natyrale të 
materialit mbi të cilin aplikohe dhe le një 
sipërfaqe me shkëlqim të lehtë. 

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

 
Fushat e përdorimit 

 
VS-W nxjerr në pah ngjyrën natyrale të 
materialit mbi të cilin aplikohet, duke e 
mbrojtur atë në të njëjtën kohë nga ndotja 
atmosferike. Është i përshtatshëm për tu 
aplikuar në nënshtresa çimentoje si llaçet 
dekorative prej çimento. Aplikohet në mure 
dhe dysheme, në ambiente të brendshme ose 
të jashtme. 
 

Të dhënat teknike 
 
Ngjyra:          transparent (mbas tharjes) 

Densiteti:      0,98 kg/litër 
 

Mënyra e përdorimit 
 
1. Përgatitja e nënshtresës 
Nënshtresa duhet të jetë e thatë, e pastër, pa 
vajra, pluhura, grimca të lirshme, pluhur, etj.  
 
2. Zbatimi 
VS-W rallohet me ujë në raport 1:1 nga volumi 
dhe pastaj aplikohet me furçë ose rul në dy 
duar. Dora e dytë jepet pasi të jetë tharë dora 
e parë, afërsisht mbas 1 ore, në varësi me 
kushtet e motit. 
 
 

Konsumi 
 
150-200 ml/m2 për shtresë, në varësi të 
aftësisë thithëse të sipërfaqes. 
 

Amballazhimi 
 
VS-W ofrohet në kuti metalike 1 litër, 5 litra 
dhe 20 litra. 
 

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

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 “i”, lloji 
SB është 140g/l (2010) për produktin e 
gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim VS-W 
përmban maksimum 140 g/l VOC. 
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