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Art 906/903 EPOSOL 
 

Bojë epokside për lyerjen e sipërfaqeve të brendëshme 
horizontale dhe vertikale  

 
 

 
 
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME: 

 

 Bojë epoksid/poliamide me dy përbërës lyerjen sipërfaqeve të ndryshme  
hekuri,betoni,muri 

 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 dhe ne 

hekur pasi eshte lyer me nje dorë antiruxho epokside 

 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 

 Përdoret per siperfaqe ku kërkohet një rezistencë e lartë mekanike dhe kimike  
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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 Astar Pavisint 901/902 për sipërfaqet e betonit ose në rastet e 
sipërfaqeve të hekurit me Primer epoksid antiruxho 952/903 I cili ndihmon në 
përforcimin e sipërfaqes dhe ruajtjen e sipërfaqes. 

Produkt I përshatshëm për pishina ,dysheme,punishte ushqimore ku kërkohet 
rezistencë e lartë kimike.Anije në pjesën që zhytet në ujë.Në rastë të përdorimit në 
ambiente të jashtëmë këshillohet të mbrohet nga rrezet UV 

 

 

 
Bëhet përzjerja e dy përbërësve A+B në raport 100:50 me përzierës 

professional në mënyrë uniformed he shtohet dhe pak hollues epoksid në varësi të 
mënyres së punimit.Mbas kësajë bëhet lyerjame furcë rrulë ose spruco në me dy duar 
të kryqëzuara . 

  

 
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:                           100:50  
 
Perdorimi:                             shpatull ,rrul,furce 
 
Konfeksioni :                        5kg,10kg,20kg 
 
Konsumi :                       0.35-0.5kg/m² ne varesi te siperfaqes që do lyhet 
 
 
 
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  
 

                
 


