EKOQUARZ AC PITTURA
Bojë akrilike
Karakteristika
EKOQUARZ AC është një bojë uji me bazë kopolimerësh akrilikë, pigmentesh ngjyrues të përzgjedhur
dhe ngarkesash mineralesh inerte. Shtrihet me brushë ose rul me të dyja duart, me një qëndrueshmëri
optimale ndaj alkaleve dhe agjentëve atmosferikë si dhe me një mbulesë të fortë mbrojtëse. EKOQUARZ
AC, e pigmentueshme në ngjyrat e skedës, e përshtatshme për zbukurim dhe mbrojtje të sipërfaqeve të
brendshme e të jashtme. Falë adaptimit të pigmenteve të qëndrueshme ndaj rrezeve ultra-vjollcë, e
rekomanduar sidomos përsa i përket zbukurimit të sipërfaqeve në mjedise me diell, të ekspozuara ndaj
shpëlarjes meteorike apo nën veprimin e aerosolëve (shpërndarje gazi) kriporë (në afërsi të detit).

Fusha e përdorimit
Zbukurim dhe mbrojtje ruajtëse e sipërfaqeve të brendshme e të jashtme, veçanërisht të ekspozuara
ndaj dritës së diellit e agjentëve atmosferikë. EKOQUARZ AC mund të aplikohet mbi suva e betone të
vjetra e të reja, por që të jenë të staxhionuara e të qëndrueshme.
I rekomanduar sidomos për ndërtesa që ndodhen në zona industriale apo që janë të kërcënuara nga
aerosoli kripor (zona afër detit).

Avantazhe
-

Ngjeshje e jashtëzakonshme me suportin
Qëndrueshmëri optimale ndaj agresionit të agjentëve atmosferikë
Punueshmëri dhe elasticitet i lartë
Qëndrueshmëri e lartë ndaj rrezeve ultra-violet e ndaj veprimit të erës detare

Materialet e duhura
-

Suva ta parapërziera e tradicionale
Beton
Bojëra të vjetra (veçse që kanë kapur mirë)
Kartonxhes (një dorë shtresë më parë)

Përgatitje e sipërfaqeve

Sipërfaqet duhet të jenë të staxhionuara, të pastra, të hiqen pjesët e pakapura mirë apo që janë duke u
shqitur si dhe të thara si duhet
Bojërat e vjetra që s’kanë kapur mirë do të hiqen me kujdes nga e gjithë sipërfaqja që është për t’u lyer,
për të njëtrajtësuar thithjen dhe konsolidimin e sipërfaqes mbështetëse; 24 orë më parë do të hidhet një
dorë EKOFOND B200.
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Mënyra përdorimi
Përzieje produktin me kujdes per disa minuta duke holluar dorën e parë të EKOQUARZ AC me 40% ujë si
dhe të dorën e dytë me 25%;’ kjo mund të kryhet me brushë ose rul me mbulesë leshi, duar tërthorazi.

Të dhëna teknike dhe aplikative
* Paketimi
* Pamja
* Ekstrakt i thatë (në peshë)
* Hollim
(ujë për t’u shtuar)
* Koha e përzierjes
* Koha e pritjes mes dy duarve
* Përshkueshmëria nga avulli
* pH
* Temperatura e përdorimit
* Koha e ruajtjes
* Veglat

Kovë 20 kg
Pastë e pigmentueshme – ngjyrë e bardhë
73%
Dora e parë 40%
Dora e dytë 25%
5 minuta
12 orë
µ < 260
9
+5°C / +35°C
12 muaj (në ambalazhim të plotë e vend të
thatë). E ndjeshme ndaj ngrirjes.
Brushë, rul me lëkurë prej leshi

Paralajmërime
** Mos e përdor mbi sipërfaqe të ngrira, në fazë shkrirjeje apo që mund të ngrihen gjatë 24 orëve të
ardhshme
** Mos e përdor mbi sipërfaqe tepër të nxehta, të lagura, ku fryn erë e fortë apo në pishë të diellit
** Mos e përdor mbi sipërfaqe mbajtëse të paqëndrueshme, të thërrmueshme e me pluhur, nëse nuk
janë përforcuar më parë
** Mbro sipërfaqen e përpunuar nga shiu intensiv për të paktën 24 orë
** Mbro pjesët që duhen mbajtur pastër
** Mos e përdor mbi sipërfaqe pre të lagështirës në rritje
** Laj me ujë veglat e përdorura menjëherë pas përdorimit

Vërej! Vlera të tilla u referohen provave laboratorike në mjedis të kushtëzuar dhe mund të
modifikohen ndjeshëm nga kushtet e vënies në përdorim.
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