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FASSADEN FARBE

Bojë akrilike me cilësi të lartë, e dedikuar  për sipërfaqe  ( mure ) të jashtme me aftësi të lartë mbu-
luese,  rezistente ndaj pastrimit dhe abrazionit.

Përmbajtja
• Polimer  akrilik
• Dioksid Titani, karbonat kalciumi
• Aditive
• Preservative: fungicide

Veçoritë
• Veti të forta mbuluese
• Papërshkueshëm nga uji
• Elastike, fleksibile
• Ngjyrë e vazhdueshme

Fusha e 
aPlikimit

Përgatitja e 
bazamentit

Nënshtresa ( bazamenti ) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të 
ndara dhe papastërti të çdo lloji. Tek bazamentet që kanë absorbim të lartë ose kapaciteti  thithës i 
bojës është jo i njëtrajtshëm, duhet të aplikohet astar akrilik  ‘ PRIMER ’.
Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastër  dhe pa pluhur. Para 
aplikimit të bojës duhet hequr të gjitha papastërtitë nga bazamenti, sidomos mbetjet e vajrave, 
blozës, algave, myshkut, etj. Plasaritjet, disavantazhet e substratit ose pjesët ku ka mbetje të bojës së 
vjetër me yndyrë duhet të rrafshohen mekanikisht dhe të mbushen me materiale të përshtatshme 
(Renofix 5 ose Renofix 15). Para se të aplikohet në  mure të vjetra me aftësi absorbues të lartë, re-
komandohet që ato të aplikohen ( lyhen ) me një shtresë Renogrund ose Primer. Para aplikimit të 
bojës të gjitha elementet përreth  mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është 
e nevojshme që të mbrohen.

kushtet e 
Përdorimit 

Gjatë aplikimit të bojës, temperatura e ambientit nuk duhet të jetë më e ulët se + 5 ° C. Duhet  
shmangur rrezet  direkte të diellit. Koha e tharjes varet nga ndikimet e jashtme, në temperaturë 
prej  20 ° C  dhe  65% lagështia relative e ajrit, koha e tharjes  është  5 orë, ndërsa plotësisht e tharë 
pas 3 ditëve. Para përdorimit, vëmendje ti kushtohet bazamentit.

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

Bojë ME CIlësI Të lARTë PëR fAsADAT

Pëtgatitja e 
materialit

Para përdorimit, të holloet me 5% ujë të pastër dhe të përzihet mirë. Harxhimi i ngjyrës  është 
0.25 kg/m2 dhe varet nga vrazhdësia e murit.

PërPunimi
Aplikohet me rul,  furçë ose  me  maqinë me spërkatje.

Udhëzim teknik
faqja 1 nga 2
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të dhënat 
teknike

FASSADEN FARBE

Të ruhet në paketim origjinal të mbyllur mirë në temperatura  prej  + 5 ° C  deri  + 25 ° C   të mbro-
het  nga rrezet  direkte të diellit  dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin origjinal, të 
mbyllur mirë.

dePonimi

shifra e prodhimit f18 1101
Paketimi Kova
sasia e paketimit 3 kg 10 kg 20 kg
Kova në paletë 144 48 24

analizat
Pamja e shtresës së tharë vizuele shtresa e bardhë e butë

Materja e thatë МКs EN 480-8
MKs H.C8.051 73 %  (min.60)

Koha e lidhjes dhe e tharjes në 200C MKs EN Iso 9117-1 t  =  60  min

Elasticiteti në shtresë prej 1 mm МКs en iso 1519 ( Ø10 mm ) 
nuk ka plasaritje

Vlera pH (tretur me 5% ujë) pH - metër 8,5
Viskoziteti sipas brookfield EN  Iso 2555:2003 13000  mPa.s
Dendësia EN Iso  2811-1:2016 1,78  kg/m3
Përcaktimi plasaritjeve EN 1062-7:2006 Class  A1.
Përshkueshmëria e ujit të lëngët EN 1062 – 3:2008 W1  - low
shkalla e transmetimit të avullit të ujit EN Iso 7783:2008    Category  V1 - high
*Përshkueshmëria ndaj Co2
*Koeficienti i përskueshmërisë   ndaj  Co2
*Trashësia e shtresës ajrore ekuivalente me 
difuzionin

EN 1062-6 : 2005 Class  C1.

Të gjitha të dhënat për materiali pushon së qeni e vlefshme pas lëshimin e sa më sipër listë. Këto janë të dhënat që rezulton nga rryma jonë analiza. jo ligjore mund të lindë detyrimi këto të 
dhëna. Produktet RENoVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme, të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel 
të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin  uaj çdo kërkesë lidhur me Aplikacioni, përpunimit, dhe prezantimin e tona produktet. 
ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një “PDf” dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë. 

Në kova plastike prej   3 kg, 10 kg  dhe 20 kg. Paketuar në paleta prej  144, 48 dhe 24 kova.Furnizimi

Vërejtje Të mbahet larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë ose lëkurën, të pastrohen me ujë të 
ftohtë. Nëse boja aplikohet me maqinë me spërkatje, të përdoret një maskë në mënyrë që të 
mos thithen avujt që dalin nga procesi gjatë spërkatjes së bojës.

shënim Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit  të këtij produkti, duhet pasur kujdes  normat 
dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në këtë 
lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

www.renova.com.mk

RENoVA MAqEDoNI
Xhepcisht /  Tetove
Tel: +389  44 487 300
fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

RENoVA sHqIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

RENoVA KosoVE
Gurëza / ferizaj  
Tel: +381 290 310 222
fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 
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