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Art 905/921 PAVISINT 
 

Bojë epokside autonivelante për sipërfaqe horizontale 
 
 

 
 
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME: 

 
Bojë epoksid me dy përbërës autonivelante për veshjen e dyshemeve dhe sipërfaqeve 
të ndryshme me metodën autonivelante. 
• Rezistente ndaj detersiveve alkooli dhe solventeve 
• Rezistente ndaj vajrave dhe grasos 
• E thjeshtë në përdorim 
• Aftësi lidhëse shumë të mirë me sipërfaqet që do punohet më parë të trajtuara 
simbas standartit 
• Mbulim shumë të mirë 
• Rezistente ndaj mikroorganizmave dhe mykut në përgjithësi ,kështuqe shumë e 
këshillueshme në ambientet ku do të ketë prezencë të vazhdueshme të ujit gjat 
proceseve të punës si fabrikat e prodhimeve ushqimore 
 
 

 
KËSHILLIME: 
 

 Përzjeje në raportin e këshilluar përbërësin A dhe B 

 Sipërfaqa ku do aplikohet duhet të ket lagështi jo më të madhe se 3% dhe nga 

moment I hedhjes se cimentos duhet te ken kaluar jo më pak se 28 ditë 

 Produkti punohet me shpejtësi dhe për të pasur një uniformitet të sipërfaqes së 

punuar. 

 Magazinojeni produktin në vënde të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe 

burimeve të nxehtësisë 

 Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura 
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PËRDORIMI: 
 
Sipërfaqia e cila do të trajtohet me bojë duhet të jetë e pastër nga pluhrat vajërat dhe e 
thatë nga uji.Temperatura e ambientit duhet të jetë jo më e vogël se 10 
gradë.Lagështia relative e ajërit <5%. 

Pastrohet ose gërryhet sipërfaqia ,stukohet dhe riparohet sipërfaqia nëse 
ka,Kalohet një dorë Astat Pavisint I cili ndihmon në përforcimin e sipërfaqes  

Hidhet pluhur kuarci mbi sipërfaqe me qëllim që të bëhet lidhje më e mirë 
ndërmjet astarit dhe shtresës autonivelante(mund të bëhet dhe përzierja e astarit me 
kuarcin dhe të shtrohet njëherësh 

Bëhet përzjerja e dy përbërësve A+B me përzierës professional në mënyrë 
uniforme .Derdhet mbi sipërfaqie produkti dhe më mbasë bëhet hapia me shpatull të 
dhëmbëzuar duke e shtrirë në mënyrë të njëtrajtëshme .Mbas kësaj kalohet mbi 
sipërfaqe me një rrul të dhëmbëzur për të ndihmuar dalien e bulëzave të ajërit. 

Në rastë se dëshirohet në përzierje përpara përdorimit shtohet rërë kuarci në 
raport deri në 70% të sasisë së përzierjes 

  

 
KARAKTERISTIKAT 
 
Lidhesi(A+B) :                        Përzjerje rezinash epokside dhe poliamide 
 
Aspekti vizual:                        lëng i trash me ngjyrë (simbas kërkesës) 
 
Tharja (ne temp. 20°):            5-8 ore 
 
Hollimi A:B:                           100:20  
 
Perdorimi:                             shpatull ,rrul,furce 
 
Konfeksioni :                        5kg,10kg,20kg 
 
Konsumi :                       1-2.5kg/m² ne varesi te trashesise se kerkuar  
 
 
 
 
 
 
 

 
Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për përdorimin  final.Të dhënat në 
skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknollogjisë së prodhimit.Kur 
përdorimi i produktit bëhet nga vet  klienti jashtë mundesive tona të kontrollit teknik ,dhe evitojmë cdo përgjegjësi  

 

                

 


