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RENOCOLOR

PERFEKT FINISH është program i përsosur i Renovës i përbër  prej 9 pastave themelore të pig-
mentuara dhe 36  nuancave me të cilat mund të transformojnë pamjen e brendshme dhe të jashtme 
të sipërfaqeve të murit. Është bërë në bazë të lidhësve të dispersionit me cilësi të lartë, pigmente të 
lehta të përhershme, mbushëse dhe shteave  të tjera. Veshje janë karakterizuar me qëndrueshmëri të 
lartë të nuancave. Ato përdoren si tone të pastërta intensive dhe mund të përzihen me boja tjera të 
produkteve  Renova.

Përmbajtja
•	 Polimer disperziv
•	 Pigmente
•	 Aditive  

Veçoritë
•	 Pigmenta të rezistueshme ndaj dritës
•	 Aplikohen si bazë e plotë ose si pastë për niansim
•	 Elastik 
•	 Aplikim i hehtë

Fusha e 
aPlikimit

Përgatitja e 
bazamentit

•	 Zbatohet në muret e brendshme në një bazament që është i thatë, i pastër, pa pluhur, asnjë 
çarje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Në bazamente që kanë fuqi të lartë absorbuese 
ose thithja e ngjyrës është e pabarabartë, është e domosdoshme që në fillim muri të apliko-
het me astar adekuat. Nëse bazamenti ka defekte dhe sipërfaqe të pabarabartë, ajo duhet të 
hiqet mekanikisht dhe të rrafshohet me Renofix 202  masë për patinim dhe nivelim me bazë 
gëlqere.

•	 Nëse bazamenti është beton, duhet të jetë i qëndrueshëm, i thatë, i pastruar pa pluhur, çarje, 
myshk, blozë dhe papastërti të çdo lloji. Për të riparuar ndonjë defekt para se të aplikoni bo-
jën, është e nevojshme të zbatohet një shtresë e Renofix 5 dhe pas 24 orësh të aplikohet me  
PRIMER.

•	 Në pjesët prej druri është e detyrueshme të izolohen sepse linjiti nga pema depërton nëpër 
shtresë dhe lë shenjat e verdha. Të gjitha objektet përreth me materiale të ndryshme si qelqi, 
alumini, druri, qeramika duhet të mbrohen për të parandaluar dëmtimin e tyre.

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

Pëtgatitja e 
materialit

Pigment pasta mund të përdoret si një ton i plotë holluar me 15%  ujë ose shtuar në një bojë të bardhë 
për të fituar një ngjyrë. Konsumi është i padefinuar sepse varet nga mënyra e përdorimit  dhe ngjyrës 
së kërkuar. Konsumi i ton-it të plotë  është 0.250 kg / m2 në varësi të bazamenti. Këto paste mund të 
shtohen në Renocolor Classic, Renocolor Apple, Renocolor Eco, Renocolor Extra ose Fassaden Farbe. 
Raporti i përzierjes nuk varet nga ngjyra e kërkuar, pastë në bojë   1: 1, 1: 2, 1: 3,  dhe kështu me radhë 
për ngjyra  të ndritshme.
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të dhënat 
teknike

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

dePonimi

Shifra e prodhimit 

Paketimi Kova
Sasia e paketimit 3 kg

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një 
detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin 
tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, 
si PDF ose mund t’i kërkoni ato në sektorin e shitjes.

Në kova plastike prej 3 kg  në nuanca themelore.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 i spërkatjes së bojës. Gjatë aplikimit të shfrytëzohen roba pune sepse 
pigmenti nuk del gjatë larjes.

shënim Para përdorimit, lexoni udhëzimet dhe gjatë aplikimit  të këtij produkti, duhet pasur kujdes  nor-
mat dhe rregulloret kombëtare dhe evropiane, si dhe standardet ndërkombëtare dhe kombëtare 
në këtë lëmi. Për të gjitha paqartësitë ju lutemi konsultoheni me ne.

Gri  0014 e zezë Lim 0030 verdhë Red 0045 kuqe
San 0020 oker Bra 0035 kafe Mar 0050 vjollcë
Ver 0025 gjelbër (jeshile) Ora 0040 oranzh Blu 0055 e kaltërt

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

kushtet e 
Përdorimit 

Gjatë aplikimit dhe tharjes, temperatura e dhomës dhe temperatura e mureve nuk duhet të jenë më të 
ulëta se + 5 ° C. Koha e tharjes varet nga kushtet e punës. Një sipërfaqe relativisht e thatë me lagështi 
relative prej 65% dhe një temperaturë prej 20°C fitohet pas 5 orësh të aplikimit të materialit.
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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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