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Historia e kompanisë Chromos Svjetlost 
është histori e një

SHEKULLI
e ndryshimeve të mëdha, e vërshuar me luftëra dhe katastrofa natyrore,

periudhë kjo ku ishte arritje e madhe të mbijetosh, kur vetëm disa arritën jo vetëm
 të mbijetojnë por edhe të rriten deri në ditët e sotme. 

Secila 
DEKADË E RE

Ishte një sfidë e re ngase ndryshimet ndodhnin pa u ndalur.
Duhej të ishe i përshtatshëm, duhej të mirren vendime të guximshme, të ndërrojmë plane...

Renditeshin 
VITET

dhe secila sillte diqka të re,
produkte të reja, tregje të reja, konkurentë të ri.

Gjatë atyre 1200
MUAJVE

u janë paguar pagat mijëra njërëzve me familjet e tyre,
planet realizoheshin dhe ndryshoheshin, shkohej në pushime vjetore, makinat rinovoheshin,

përfundonin linjat e reja të prodhimit...

Të mbushura me jetë janë
DITËT

në dhe rreth fabrikës ngase fabrika është si qenie e gjallë, në sistemin e gjakut të së cilit 
qarkullojnë njerëzit, idetë, produktet... dinamika e cila e mban fabrikën në jetë dhe i ndihmon 

asaj që të rritet dhe të zhvillohet edhe në vitin e saj të njëqind e një.

Çdo
MINUTË

shitet së paku një pako ngjyrë, ndokush merr në dorë furçën që të ngjyrosë hapësirën e tij me 
nuancën që gjithmonë ka dashur, çdo minutë ndokujt i plotësohet dëshira për diqka të bukur 

dhe afatgjate.

Ndoshta një nga ato periudhat më të mira të historisë

Ndërroheshin sistemet, botëkuptimet, kufijtë, njerëzit... Shembeshin mbretëritë, lindnin shtete të reja, shprehi 
të reja, valonin flamuj të ngjyrave të ndryshme... Shpesh ëndërronim ëndrrat e vjetra, ndërsa zgjoheshim në 
ditën e re... Ndërsa ishim dëshmitarë të vërshimeve dhe thatësirave dhe nëpër të gjitha këto jemi rritur dhe 
forcuar...

Ndoshta është për shkak se ne vijmë nga rajoni ku rriten drunjtë më të mëdhenj, ku bari është më i gjelbërt, gruri 
i artë, dhe ne mundohemi që gjithmonë të jemi bile  PËR NJË NUANCË MË TË MIRË!

100 vite
Mijëra ditë, orë,
minuta të pa numëruara...

NJË SHEKULL.

Priča o nama
priča je i o jednom stoljeću...

Naučile su nas
GODINE

prilagodljivosti.

DESETLJEĆA
postojanosti.

STOLJEĆE
raznovrsnosti!

U nama se isprepliću
SVE NIJANSE STOLJEĆA!
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Për një nuancë më i mirë!



LUŽANI

Ku gjindemi?

CHROMOS SVJETLOST
është i vendosur në një ambient 

të rrethuar nga natyra, në Luzhani,
rr.  Mijata Stojanovića 13, 

Republika e Kroacisë.

LOKACIONI: Lužani
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I.  MBROJTJA E 
  METALIT

Bukuria dhe jetëgjatësia e gjësendeve të metalit, duke 
përdorur ngjyrat tona bëhet e pamohueshme.

Dëmtimi i metalit në kontakt me mjedisin është e pamundur të 
shmanget, por mundet në mënyre thelbësore të ngadalsohet me 
mbrojtje kualitative.

LOKACIONI: JANAF



Shërben si bojë antikorrozive për të gjitha sipërfaqet e konstruksioneve 
metalike, pajisjet e industrisë dhe instrumentet e tjera metalike të cilat 
janë kohë pas kohe apo gjithmonë të ekspozuar ndikimeve atmosferike 
të motit në kushtet normale.

MBULIMI:
0,15 l/m2 në dy shtresa (2 x 30 mikrona).

SISTEMI / METAL

1-2× Kemolux bojë metali antikorrozive + 2× Kemolux bojë zmalto /
Hardlux bojë me efekt metalik /Hardlux bojë profesionale

NUANCAT: 

PAKETIMI: 
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 18 l

KEMOLUX Përdoret si nënshtresë antikorrozive për mbrojtjen e 
sipërfaqeve metalike në prodhimin e makinave dhe veglave bujqësore, 
mjeteve lidhëse, pajisjeve industriale dhe prodhimeve tjera të industrisë 
së përpunimit të metalit dhe inxhinieri mekanike.

MBULIMI:
0,20 l/m2 në dy shtresa (2 x 30 mikrona).

SISTEMI / METAL

1-2× Kemolux universal bojë + 2× Kemolux bojë zmalto /

NUANCAT: 

PAKETIMI:
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 10 l / 18 l

Përdoret si nënshtresë antikorrozive për mbrojtjen e konstruksioneve prej 
hekuri dhe çeliku, industrinë e makinave bujqësore, prodhimeve në industrinë 
elektrike etj.

MBULIMI:
0,20 l/m2 në dy shtresa (2 x 30 mikrona).

SISTEMI / METAL
1. Kemocel primer nitro për metale;
2. Kemocel bojë nitro / 2x Kemolux bojë zmalto sintetike / Kemolux universal 
bojë antikorrozive me tharje të shpejtë/ Hardlux bojë me efekt metalik /
Hardlux bojë profesionale/ Hardlux hammerschlag efekt / Kemocel bojë nitro

NUANCAT: 

PAKETIMI:
0.75 / 2.5 l / 10 l / 18 l

KEMODUR S bojë themelore me tharje të shpejtë është 
lyerës anitkoroziv në sistemin e mbrojtjes së sipërfaqeve të 
metaleve siq janë hekuri, çeliku, hekuri i zinkuar alumini dhe 
legurat nga alumini. 

TRETJA: Tretës nitro. 

MBULIMI: 0,19 l/m² në dy shtresa (2 x 30 mikrona).

NUANCAT: 

PAKETIMI:
0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l
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BARDHË

1.1.1. KEMOLUX AK bojë metali antikorrozive
 EU VOC

1.1.2. KEMOLUX universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë
 EU VOC

1.1.3. KEMOCEL lyerës themelor antikorroziv me tharje të shpejtë 
 EU VOC

1.1.4. KEMODUR S primer për shtresa të galvanizuara
 EU VOC

T201 KUQE

T202 HIRI

T201 KUQE

T202 HIRI

T201 KUQE

T202 HIRI

T201 KUQE

T202 HIRI
BARDHË

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT

PË
R 

SH

TR
ESA TË GALVANIZUARA

1.1.    MBROJTJA ANTIKORROZIVE1.1.    MBROJTJA ANTIKORROZIVE
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1.1.5. HARDLUX RUST BEATER
 EU VOC

HARDLUX RUST BEATER është lyerës antikorroziv i cili thahet 
në kontakt me ajrin, me veti të shkëlqyeshme mekanike; 
lyerës themelor dhe mes shtresave i cili mund të përdoret 
direkt në ndryshkun i cili e lidh korrozionin, e neutralizon atë 
dhe e ndalon zgjërimin e mëtutjeshëm. 

PËRDORIMI: 
Përdoret për mbrojtjen e të gjitha llojeve të konstruksioneve 
metalike, paisjeve për industri dhe paisjeve tjera metalike të 
cilat pjesërisht ose vazhdimisht janë të ekspozuar ndikimeve 
atmosferike në kushte normale. 

MBULIMI: 10-11 m²/l në një shtresë me trashësi filmi prej 30 µm.

TRETËSI: Tretës për Hardlux rust beater.

NUANCAT: 

PAKETIMI:
0,75 l 

RAL 3012

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT

Bojërat mbuluese
për metal

LOKACIONI: JANAF

MBYT 

NDRYSHKUN  

1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL
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PËRDORIMI:
Përdoret si shtresë përfundimtare për mbrojtjen e 
konstruksioneve të metalit, çelikut, drurit si dhe mureve.

MBULIMI:
0,22 l/m2 ( 2 x 30 µm) në një shtresë.

SISTEMI / METAL
1.  KEMOLUX AK bojë metali antikorrozive / KEMOLUX primer 
ajrosës / KEMOLUX primer nitro për metale 
2.  2-3x KEMOLUX bojë zmalto sintetike

PAKETIMI:
0.2 l / 0.65 l / 2.5 l / 18 l

1.2.1. KEMOLUX  bojë zmalto sintetike
 EU VOC

SISTEMI

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

NUANCAT:

L404  OKER

L436  GJELBËR MBYLLUR

L405  KAFE

L440  KAFE E LEHTË

L411  GJELBËRL432  KUQE

L435  KALTËR E LEHTË L415  PORTOKALL

L408  KALTËRL431  VERDHË E ARTË

L419  ZEZË MATL434  VERDHË

L413  ZEZËL403  KREM 

L438   HIRI MBYLLURL402  BRIELEFANTI

L406  HIRIL418  BARDHË MAT

ARGJENDL401  BARDHË

1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL 1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL



E BARDHË

KAFE
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1.2.2. KEMOLUX bojë zmalto sintetike për radiatorë 
 EU VOC

KEMOLUX bojë zmalto sintetike për radiatorë thahet në 
kontakt me ajrin dhe ka veti mekanike të shkëlqyera, 
rezistente ndaj ndikimeve klimatike, vajrave dhe kimikateve.
Shkëlqimi dhe ngjyra mbeten të pandryshuara për një kohë 
të gjatë.Termikisht stabile deri në 80°C(ngjyrat e lehta), 
përkatësisht 120°C(ngjyrat e thella).

PËRDORIMI:
Përdoret si shtresë përfundimtare, mbrojtëse dhe zbukuruese 
për radiatorë.

MBULIMI:
0,22 l/m²

PAKETIMI:
0.65 l / 2.5 l / 18 l

NUANCAT: 

1.2.3. KEMOLUX veshje të ndërmjetme
 EU VOC

Lyerësi i ndërmjetëm është lyerës alkid i cili thahet në 
kontakt me ajrin.

PËRDORIMI:
Kemolux lyerësi i ndërmjetëm – i bardhë përdoret si lyerës 
i mesëm në sistemet alkide të mbrojtjes së metaleve, 
drurit apo mureve. Në sipërfaqen e thatë dhe të pastërt 
paraprakisht të mbrojtur me primer bojë përkatëse(Kemolux 
primer bojë metali, Kemolux primer bojë vaji, Kemolux primer 
ajrosës-ventilues)aplikohet një shtresë Kemolux lyerës i 
ndërmjetëm – i bardhë.

MBULIMI:
10-12 m²/l, në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar,me trashësi 
filmi të thatë prej 30 µm.

PAKETIMI:
0.75 l

NUANCAT: 
E Bardhë.

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT
1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL
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1.2.4. HARDLUX profesional llak
 EU VOC

SISTEMI

ARGJEND
* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

L413 ZEZË

L406 HIRI

L408 KALTËR

NUANCAT:

L405 KAFE

L432 KUQE

L411 GJELBËR

L434 VERDHË

L404 OKER

L401 BARDHË

1.2.5. HARDLUX DIRECT 3në1 ZMALTO
 EU VOC

PËRDORIMI:
HARDLUX LAK 3 në 1 është lyerës antikoroziv themelor dhe përfundimtar 
për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme 
të metaleve. Për shkak të vetive antikorozive mund të aplikohet direkt 
në metalin e ndryshkur, çelik, alumin dhe materiale tjera ekzistuese me 
thithshmëri të mirë, ne siperfaqe te pastruara paraprakisht nga ndryshku. 
Siperfaqet e lemuara si alumini duhet te gerryhen qe te sigurohet 
thithshmeri me e mire e lyeresit. Kemodur S përdoret per siperfaqet e 
zinkuara te hekurit, bakrit. TRETJA: Tretës sintetik. INTERVALI BRENDA 
LYERJEVE: 24orë. MËNYRA E APLIKIMIT: Në sipërfaqen e pergatitur të 
metalit aplikohet me furçë, rul apo spërkatje. 

MBULIMI:
10-12 m²/l në një shtresë me trashësi filmi 30-40 µm.  

PAKETIMI:
0,75 l / 2,5 l 

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

ARI

BAKËR

ARGJEND RAL 9007

ARGJEND RAL 9006

VERDHË RAL 1023 

KUQE RAL 3000

KALTËR RAL 5010   

GJELBËR RAL 6001 

GJELBËR RAL 6005

KAFE RAL 8017 

HIRI RAL 7040 

BARDHË MAT RAL 9016 

BARDHË RAL 9016 

ZEZË MAT RAL 9005

ZEZË RAL 9005 

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT

DIREKT NË 
KOROZION

ALUMIN
+

HEKUR
+

ANTIKOROZIV

Hardlux profesional llak është zmalto alkid, i cili thahet në kontakt 
me ajrin, posedon veti të shkëlqyeshme mekanike dhe rezistencë ndaj 
ndikimeve atmosferike.

PËRDORIMI:
Hardlux profesional llak shërben si lyerës përfundimtar për dru dhe metale 
në objektet të cilat i ekspozohen kushteve të rënda të eksploatimit. Në 
sipërfaqen e fortë, të thatë dhe të pastërt aplikohet me spërkatje në 
sistemin “lagësht në lagësht” në periudhë 10-30 minuta apo me rul/furçë 
në sistemin “lagësht në thatë” me interval brenda lyerjeve prej së paku 12 
orëve.

MBULIMI:
0,20 l/m2 me trashësi filmi prej 30 mikrometra.

SISTEMI / DRU
1 x Kemocel primer nitro për gërryerje të thatë/ Kemolux primer ajrosës-
ventilues + 2× Hardlux profesional llak.

SISTEMI / METAL
1 x Kemolux AK bojë metali antikorrozive / Kemolux universal bojë 
antikorrozive me tharje të shpejtë /Kemodur S bojë antikorrozive me 
tharje të shpejtë për metal + 2× Hardlux profesional llak.

PAKETIMI:
0.75 l /2.5 l / 10 l / 18 l

NUANCAT:

1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL 1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

HIRI RAL 7016 
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1.2.6. HARDLUX bojë me efekt metalik 
 EU VOC

Hardlux bojë me efekt metalik është bojë alkide që thahet 
në kontakt me ajrin dhe përmban veti të shkëlqyera 
mekanike,rezistencë ndaj ndikimeve klimatike, vajrave dhe 
kimikateve.Pigmentuar me grimca oksidi hekuri.

PËRDORIMI:
Përdoret si shtresë përfundimtare mbi sipërfaqen e metalit me 
qëllim mbrojtës dhe dekorues. MBULIMI:
8-11 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi 
filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI: 
1× Kemolux bojë metali antikorrozive /Kemodur S/ Kemolux 
universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë /Hardlux bojë 
me efekt metalik.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l / 10 l / 18 l

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

1.2.7. HARDLUX metal efekt llak DIRECT DTM
 EU VOC

HARDLUX metal efekt llak DIRECT DTM është lyerës themelor 
dhe përfundimtar për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të 
brendshme dhe të jashtme të metaleve tek të cilët dëshirohet 
të arrihet pamja e hekurit të përpunuar.Për shkak të vetive 
antiokorrozive mund të aplikohet direkt në metalin e korroduar, 
celik, alumin dhe lyerësat tjerë me veti të thithjes së ngjyrave. 
Në sipërfaqe paraprakisht të pastruara nga grimcat e vrazhda të 
korrozionit. Sipërfaqet e lëmuara sikurse alumini duhet njëherë 
të grryhen që të sigurohet ngjitja e mirë e lyerësit. Kemodur S 
duhet përdorur për sipërfaqet sikur hekuri i zinkuar, bakri. 

MBULIMI: 10-12 m²/l në një shtresë, DFT 40 µm. 

TRETJA: Tretës sintetik. 

INTERVALI BRENDA LYERJEVE: 24 orë. 

MËNYRA E APLIKIMIT: me spërkatje, me furçë apo rul.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l

NUANCAT:

BAKËR

ARI

HIRI

ANTRACIT

ZEZË

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT

NUANCAT:

HIRI

ANTRACIT

ZEZË

1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL 1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL
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1.2.8. HARDLUX bojë me hammerschlag efekt 
 EU VOC

Hardlux bojë me hammerschlag efekt është bojë me tharje të 
shpejtë antikorrozive dhe dekoruese për metal dhe dru i bazuar 
në lidhësa alkid të modifikuar, pigmenteve organike/inorganike 
dhe aditiveve të silikonit.

MBULIMI:
4-5 m²/l në një shtresë kur aplikohet me furçë.

NUANCAT:
bardhë, e zezë, gjelbër, kaltër, argjend, kafe, rezeda, hiri, artë, 
kuqe, kaltër e thellë,bakër

PAKETIMI:
0.75 l / 18 l

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT
1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

ARI

KUQE

BAKËR

ZEZË

KAFE

BARDHË

ARGJEND
NUANCAT:

HIRI

KALTËR MBYLLUR 

KALTËR

GJELBËR

GJELBËR

1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL



ARGJEND

1.2.9. TERMOSTAL 400 mbrojtja e gjësendeve të ekspozuara temperaturave të larta deri në 400 °C
  EU VOC

Termostal 400 është lyerës një komponentësh në bazë të lidhësve 
special, rezistent në temperatura deri në 400°C. Përdoret 
për mbrojtjen dhe dekorimin e gjësendeve metalike të cilat i 
ekspozohen temperaturave të larta, konstruksione të ndryshme 
çeliku, gypat e ujit, oxhaqet dhe furrat dhe gjësende tjera.

PËRDORIMI:
Shtresa në të cilën lyerësi aplikohet duhet të jetë e thatë, pa 
yndyrë dhe pa korozion e papastërtira. Rekomandohet trashësia 
e filmit të thatë prej 15-20 μm e cila i përgjigjet 60-80 μm filmit 
të lagur. Të evitohen shtresat më të trasha se 25 μm të filmit të 
thatë e cila i përgjigjet 100 μm filmit të lagur. Në rast të aplikimi 
të shtresave më të trasha mund të vijë deri te plasaritja e lyerësit.

MBULIMI:
0,08 l /m2 për një shtresë (1 x 20 μm).

PAKETIMI:
0,20 l / 0,75 l / 10 l / 18 l

NUANCAT: 

1.2.10. TERMOSTAL 600 mbrojtja e gjësendeve të ekspozuara temperaturave të larta deri në 600 °C
   EU VOC

Lyerës silikoni i modifikuar rezistent në temperatura të larta. 
Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e gjësendeve të cilat i 
ekspozohen temperaturave të larta; gypat shkarkues të gazrave 
në automjete, konstruksione të ndryshme çeliku, gypat e ujit, 
oxhaqet dhe furrat.

PËRDORIMI:
Sipërfaqen duhet pastruar nga yndyrërat. Për arritjen e mbrojtjes 
optimale rekomandohet pastrimi me rërë deri Sa 2 1/2 apo pastrim 
mekanik. Lyerësi i tharë në ajër arrin fortësi të mirë mekanike.  
Në rastet kur lyerësi përdoret si mjet i vetëm i mbrojtjes, për 
qëndrueshmëri në temperatura deri në 600 °C, rekomandohet 1 
deri 2 shtresa.
 
MBULIMI:
0,08 l /m2 për një shtresë  (1 x 20 μm).

PAKETIMI:
0,20 l / 0,75 l / 10 l / 18 l

NUANCAT: 

ARGJEND

ZEZË
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1.2.11. KEMOCEL bojë me tharje të shpejtë
  EU VOC

Kemocel bojë me tharje të shpejtë është bojë universale që 
shërben si lyerës përfundimtar  për mbrojtjen dhe dekorimin e 
para së gjithash sipërfaqeve metalike por edhe atyre të drurit. Për 
shkak të vetive të veçanta antikorrozive mund të përdoret si lyerës 
përfundimtar antikorroziv.
Dallohet për nga fortësia e madhe mekanike , tharje të shpejtë si 
dhe qëndrueshmërinë e mirë ndaj ndikimeve klimatike, kimikateve 
të buta dhe vajrave të makinave prodhuese.

PËRDORIMI:
Përdoret për mbrojtje në industrinë e makinave bujqësore, 
prodhimeve në industrinë elektrike, mjeteve lidhëse, pajisjeve 
industriale dhe prodhimeve tjera të industrisë së përpunimit të 
metalit.

MBULIMI:
12-14 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi 
të tharë prej 30 mikrona.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l / 18 l

SISTEMI

1.2.12. KEMOCEL bojë nitro
   EU VOC

Kemocel – bojë nitro është lyerës që ka përmbajtje të nitro-
celulozës,rezina sintetike dhe tretësve organik.Karakterizohet me 
tharje të shpejtë, fortësi të madhe dhe veti të mira ngjitëse.

PËRDORIMI:
Përdoret për mbrojtje dhe dekorim të prodhimeve metalike, 
prodhimeve në industrinë elektrike si dhe prodhimeve të punuara 
nga druri 

MBULIMI:
8-10 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi 
të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI / DRU
Kemocel nitro bajc/ Kemocel primer nitro për gërryerje të thatë; 
Kemocel primer nitro bojë për dru/Kemocel bojë nitro

SISTEMI / METAL
Kemocel primer nitro për metale /Kemocel bojë nitro

PAKETIMI:
0.75 l /2.5 l / 18 l

SISTEMI

ARGJEND

L413 ZEZË

L406 HIRI

L408 KALTËR

L405 KAFE

L432 KUQE

L411 GJELBËR

L434 VERDHË

L404 OKER

L401 BARDHË

ARGJEND

L413 ZEZË

L406 HIRI

L408 KALTËR

L405 KAFE

L432 KUQE

L411 GJELBËR

L434 VERDHË

L404 OKER

L401 BARDHË

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT
1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL 1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

NUANCAT:

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

NUANCAT:



30 31

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

30 31

1.2.13. KOREX - mjet për largimin efektiv të korrozionit
  EU VOC

PËRSHKRIM I PRODUKTIT:
Korex aplikohet pa pasur nevojë të tretet, me zhytje, spërkatje, 
apo me furçë dhe lihet të veprojë 2-3 orë, përkatësisht derisa nuk 
thahet sipërfaqja. Në qoftë se shtresa e ndryshkut është e trashë, 
rekomandohet që të përsëritet procesi i aplikimit, apo para lyerjes 
sipërfaqen ta pastroni me furçë metalike.

PAKETIMI:
1 l / 5 l / 10 l

LOKACIONI: : JANAF

LOKACIONI: Zagreb

 I.   MBROJTJA E METALITI. MBROJTJA E METALIT
1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL 1.2.    BOJËRAT MBULUESE PËR METAL



II. MBROJTJA E DRURIT

Druri është material natyror të cilin duhet mbrojtur dhe rafinuar në 
mënyrë që të fusim dritë në shtëpitë tuaja dhe mjedisin.Për këtë 
arsye zgjedhja e duhur e mjetit lyerës është shumë i rëndësishëm. 
Duke iu falendëruar teknologjisë moderne kemi krijuar produkte 
për mbrojtjen e plotë dhe theksimin e atyre vetive të drurit të 
cilat i japin përparësi në krahasim me materialet tjera ndërtimore. 

Me bojërat tona – druri merr frymë! Natyrshmëria dhe bujaria 
e drurit mbetet e ruajtur përgjithmonë.
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Lyerësit
Lazur

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.1. LYERËSIT LAZUR 2.1. LYERËSIT LAZUR

NUANCAT:
ULTRA LAZURIT / ULTRATON / ULTRATOP

NUANCAT:

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

01 BARDHË

02 TRANSPARENT

03 FIR

04 AHU

05 DUSHKU

06 PISHE

07 LARSH

08 MOGANO

09 TIK

10 GJELBËR

11 ULLIRI

12 GESHTENJE

13 PALISANDER

14 VENGE
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2.1.2. ULTRATON 
 EU VOC

ULTRATON është lyerës lazur për dekorim dhe mbrojtje afatgjatë për të 
gjitha llojet e drurit. Për objektet ku druriështë përdorur për ambiente të 
jashtme ose për ato të brendëshme në ambiente me më shumë lagështi,
rekomandohet që para lyerjes me ULTRATON, druri të mbrohet me një 
shtresë ngopje ULTRA LAZURIT (për nuanca të hapura Ultarton ose me 
ngopje Kemocid (për nuancat e errëta).

MBULIMI:
10-12 m²/l në dy shtresa varësisht nga thithja dhe shkalla e përpunimit të 
drurit, si dhe mënyres së aplikimit.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l / 4 l / 18 l

2.1.1. ULTRA LAZURIT
 EU VOC

ULTRA LAZURITI është lyerës transparent mbrojtës – dekorativ për punime 
të brendëshme dhe të jashtme druri. Para çdo përdorimi boja duhet përzier 
mirë! Sipërfaqet që mbrohen me bojën  ULTRA LAZURIT duhet të jenë të 
thara mirë dhe të përpunuara shumë mirë. Për punime të jashtme (dyer, 
dritare, gardhe etj.) është eDETYRUESHME një shtresë e bollshme bazë me 
ngopës  ULTRA LAZURIT për mbrojtjen nga myku, kërpudhat dhe insektet. 
Gjatë përgatitjes së sipërfaqes para lyerjes me nuanca të errëta  ULTRA 
LAZURIT, mund të përdoret ngopësi  KEMOCID. Lyerësi transparent  ULTRA 
LAZURIT nuk mund të përdoret si lyerës i pavarur për punime të jashtme!

MBULIMI:
10-11 m²/l, në një shtresë të vetme, varësisht nga thithja dhe shkalla druri.

PAKETIMI:
0.75 l / 4 l / 18 l

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.1. LYERËSIT LAZUR 2.1. LYERËSIT LAZUR
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2.1.3. ULTRATOP
 EU VOC

ULTRATOP është llak lazur shtresë trashë që përdoret për zbukurim, 
mbrojtje efikase dhe afatgjate të të gjitha llojeve të drurit të fortë dhe të 
butë. Për shkak të prezencës së UV filtrave paraqet inovacion në mbrojtjen 
e vazhdueshme të drurit nga kalbja. Sipërfaqes së drurit i jep pamje të 
plotë dhe njëkohësisht duke ruajtur dukshmërinë e strukturës së drurit në 
mënyrë të qartë. Prania e materieve ujë-rezistuese parandalon depërtimin 
e ujit në poret e drurit si dhe plasaritjet dhe fryrjen e drurit.

MBROJTJA E DRURIT: 
• UV mbrojtje plotësuese
• pamje e plotë e llakut
• transparencë e lartë
• materie ujë-rezistuese

MBULIMI:
8-10 m²/l në dy shtresa varësisht nga thithja dhe shkalla e përpunimit të 
drurit, si dhe mënyres së aplikimit.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l / 4 l / 18 l

2.1.4. ULTRA RENOVA
 EU VOC

ULTRA RENOVA është lyerës lazur i cili përdoret për ndricimin e sipërfaqeve 
të lyera me ngjyra të errëta, sipërfaqeve të vjetra dhe të harxhuara drurit. 
Eshtë e përshtatshme për punime të brendshme dhe të jashtme(rrethoja, 
dritareve etj.). Baza duhet të jetë e thatë(max. 15% lagështi) e grryer 
ngadalë dhe e pastruar nga pluhuri. Para përdorimit produktin duhet 
përzier mirë! Aplikohet me furçë apo spërkatje. Preferohet aplikimi në 1-2 
shtresa, varësisht nga gjendja e sipërfaqes dhe dukjes qe dëshirojmë të 
arrihet.

MBULIMI:
8-13 m2/l të sipërfaqes në një shtresë, varësisht nga përpunimi i sipërfaqes 
dhe mënyrës së aplikimit.

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l 

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.1. LYERËSIT LAZUR2.1. LYERËSIT LAZUR
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2.1.5. ULTRA DECKING OIL
 EU VOC

 2.1.6. ULTRA DECKING  CLEANER
  EU VOC

PËRDORIMI:
ULTRA DECKING OIL është vaj special i cili prodhohet nga vaji 
natyral dhe dyllit. Ideal është për mbrojtjen e sipërfaqeve të 
jashtme të drurit. ULTRA DECKING OIL ngadalson rritjen e algave 
dhe mykut në sipërfaqe dhe nga ndikimi i rreshjeve atmosferike.

MBULIMI:
10-12 m²/l, varësisht nga thithshmëria e sipërfaqes.

PAKETIMI:
0.75 l / 2,5 l

NUANCAT: 

PËRDORIMI:
ULTRA DECKING CLEANER është koncentrat me efikasitet të lartë 
për largimin e algave dhe shenjave të para të mykut.

ZONAT E APLIKIMIT:
Terasa, fasada, kanape, rrethoja dhe sipërfaqet tjera të jashtme 
(druri, guri, xhami, beton, qeramika etj.)

PAKETIMI:
1 l

2.2. LYERËSIT THEMELORË-PRIMER

TRANSPARENT

DUSHKU

TIK

PALISANDER

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.1. LYERËSIT LAZUR

Lyerësit
themelorë-primer
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2.2.1. ULTRA LAZURIT primer
 EU VOC

2.2.2. KEMOCID primer
 EU VOC

ULTRA LAZURIT Impregnuesi është primer fungicid dhe 
insekticid për dru. Mbron drurin nga myku, kalbja, kërpudhat 
dhe insektet.

PËRDORIMI:
Përdoret për lyerje të sipërfaqeve të cilat i ekspozohen 
ndryshimeve klimatike(dritaret, pikoret,rrethojat, gardhet 
etj.),është i obligueshëm në cilësinë e shtresës bio-mbrojtëse 
në sistem me llakun ULTRA LAZURIT.

MBULIMI:
Varet nga vetitë thithëse të drurit.

PAKETIMI:
0.75 l / 4 l / 18 l

Kemocid Impregnuesi përmban aditive fungicide dhe 
insekticide duke mbrojtur në këtë mënyrë drurin nga kalbja 
prej kërpudhave, insekteve dhe mykut. Shërben për mbrojtjen 
nga kërpudhat dhe insektet e të gjitha konstruksioneve të 
drurit të cilat janë të ekspozuara ndikimeve klimatike apo 
lagështisë së rritur.

MBULIMI:
10-13 m²/l në një shtresë, varësisht nga lloji dhe shkalla e 
përpunimit të drurit.

PAKETIMI:
1 l / 5 l / 10 l / 20 l

2.2.3. KEMOCEL nitro primer për dru 
  EU VOC

 2.2.4. KEMOCEL  nitro primer për gërryerje të thatë
   EU VOC

PËRDORIMI:
Përdoret si primer së bashku në sistem me llakun Kemocel nitro 
për ngjyrosjen transparente të mobiljeve dhe gjësendeve tjera të 
drurit.

MBULIMI:
7-8 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi 
të tharë prej 30 µm.

PAKETIMI:
0.75 l / 18 l

PËRDORIMI:
Përdoret si primer së bashku në sistem me llakun Kemocel nitro 
për ngjyrosjen transparente të mobiljeve dhe gjësendeve tjera të 
drurit.

MBULIMI:
7-8 m²/l në një shtresë, varësisht nga lloji dhe shkalla e përpunimit 
të drurit.

PAKETIMI:
0.75 l / 18 l

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.2. LYERËSIT THEMELORË-PRIMER 2.2. LYERËSIT THEMELORË-PRIMER
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2.2.5.  KEMOLUX primer ajrosës-ventilues
   EU VOC

Kemolux primer alkid është boje moderne e cila thahet në kontakt 
me ajrin dhe mundëson tharjen(ajrosjen-ventilimin) e drurit, 
ndërkaq pengon drurin që të thithë lagështinë nga kondensimi apo 
precipitimet.

PËRDORIMI:
Përdoret si primer ose si shtresë e ndërmjetme së bashku në sistem 
me bojërat zmalto sintetike Kemolux në mbrojtjen e mobilierive 
ndërtimore dhe gjësendeve tjera të drurit.

MBULIMI:
10-12 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi 
të tharë prej 30 mikrona

PAKETIMI:
0.75 l / 2.5 l / 18 l

2.2.6.  KEMOLUX bojë vajore
   EU VOC

KEMOLUX bojë themelore nga vaji është bojë për dru në bazë të 
vajit dhe lidhësve alkid.

PËRDORIMI:
KEMOLUX  bojë themelore nga vaji është lyerës themelor për dru 
i dedikuar për mbrojtjen e mobilerisë ndërtimore. Mobileria e re 
ndërtimore duhet paraprakisht të impregnohet me impregnues 
druri (FIRNIS). 

MBULIMI:
0,1 l /m2 në një shtresë.

PAKETIMI:
0.75 l 

2.3.1. KEMOLUXLLAK PËR VARKA
 EU VOC

2.3. BOJËRAT MBULUESE PËR DRU
II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.2. LYERËSIT THEMELORË-PRIMER

BARDHË 8 KALTËR

NUANCAT:

RAL 8011

RAL 6005

RAL 5010

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

Llaku për varka është i pa ngjyrë, thahet në kontakt me ajrin, 
lyerës në bazë të rezinave alkide.Rekomandohet që të përdoret 
në sipërfaqe të reja të drurit apo dru i cili është lyer më parë në 
sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme mbi linjën e ujit.

MBULIMI:
9-11m2/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi 
filmi të tharë prej 30 mikrona

SISTEMI / DRU
1× Vaji i Linit i Termopërpunuar/1× ULTRA LAZURIT impregnues 
+ 2× Llak për varka

PAKETIMI:
0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 18 l
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Maestro
programi

2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET
II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT

LOKACIONI: Mostar

2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET
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2.4.1.  MAESTRO - MAESTRO - 2K PU llak parketi/ ME SHKËLQIM
 EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të lidhësave 
poliuretane në tretësa organik 
• dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, 
rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta
• shkëlqim i lartë (98-100%) dhe plotësi e filmit
• për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera te drurit
• nuk duhet të tretet

MBULIMI:
rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:
Kompleti për:  10 m2 / 20 m2

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 2.5 l / 4 l / 10 l

2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET

2.4.3. MAESTRO 2K PU llak parketi/ GJYSËM MAT
  EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të 
lidhësave poliuretane në tretësa organik dhe aditiveve speciale 
• dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, 
rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta
• shkëlqim i mëndafshtë (60-80%) dhe plotësi e filmit
• për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera te drurit
• nuk duhet të tretet
• tek aplikimi i shtresës së fundit përzierjes duhet shtuar deri 10% të 
Maestro ngadalsuesit

MBULIMI:
rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:
Kompleti për:  15 m2 / 30 m2

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

2.4.2. MAESTRO - 2K PU llak parketi/ MAT
  EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të 
lidhësave poliuretane në tretësa organik dhe aditiveve speciale
• dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, 
rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta 
• sipërfaqe mat (20-40%) dhe plotësi e filmit
• për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera te 
drurit
• nuk duhet të tretet
• tek aplikimi i shtresës së fundit përzierjes duhet shtuar deri 10% 
të Maestro ngadalsuesit

MBULIMI:
rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:
Kompleti për:  15 m2 / 30 m2

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET
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2.4.4. MAESTRO masë për fugim të parketit
  EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• likuid me tharje të shpejtë në përmbajtje të lidhësave të 
modifikuar në tretësit organik.
• për mbushje të fugave, dëmtimeve të vogla dhe vendeve jo të 
drejta në sistemin e mbrojtjes së parketit

MBULIMI:
 0.06-0.125 l/m²

PAKETIMI:
1 l / 4 l / 10 l

2.4.5. MAESTRO gjel për fuga
  EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• lyerës një komponentësh me përmbajtje të lidhësve të modifikuar të 
kualitetit të lartë për mbushjen e poreve dhe defekteve në sipëfaqe të 
drurit.
• shtresa nivelizuese para aplikimit të shtresës përfundimtare të Maestro 
llakut për parket parandalon(zvoglon)ndrrimin e ngjyrës së drurit pas 
përfundimit të llakimit.
• shkëlqimi i mëndafshtë dhe plotësia e filmit rrit rezistencen ndaj 
gërrvishtjeve dhe i jep pamje më të pasur sipërfaqes së llakuar
• nuk duhet të tretet
• tharje e shpejtë (15-30 min)
• shtresa e tharë e gjelit nuk duhet gërryer
• përshpejton punën e sistemit të mbrojtjes sipërfaqësore të parketit
• mundëson aplikim të të gjithë sistemit të mbrojtjes së parketit brenda 
2 ditëve

MBULIMI:
0.05-0.06 l/m² 

PAKETIMI:
1 l / 5 l / 10 l

2.4.6. MAESTRO impregnues
  EU VOC

KARAKTERISTIKAT:
• lyerës një komponentësh me përmbajtje të lidhësve të modifikuar të 
kualitetit të lartë 
• është shtresë bazë në sistemin e përpunimit sipërfaqësor të parketit
• parandalon(zvoglon)ndrrimin e ngjyrës së drurit pas përfundimit të 
llakimit
• shkëlqimi i mëndafshtë dhe plotësia e filmit
• nuk duhet të tretet
• tharje e shpejtë (15-30 minuta në qoftë se aplikohet me glet ose 60-120 
minuta në qoftë se aplikohet me furçë apo rul)
• shtresa e tharë e impregnuesit nuk duhet gërryer
• përshpejton punën e sistemit të mbrojtjes sipërfaqësore të parketit
• mundëson aplikim të të gjithë sistemit të mbrojtjes së parketit brenda 
2 ditëve

MBULIMI:
0.08-0.125 l/m² varësisht nga mënyra e aplikimit dhe thithjes në 
sipërfaqe

PAKETIMI:
Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

MAESTRO SOLUCION PËR LARJE është përzierje tretësish 
organikë për larjen e mjeteve lyerëse pas llakimit të parketeve 
me MAESTRO LLAK PËR PARKETE.

PAKETIMI:
Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l 

2.4.7. MAESTRO  solucion për larje 
 EU VOC

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET 2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET



52 53

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

2.4.8. MAESTRO ngadalsues për parket
 EU VOC

2.4.9. MAESTRO primer për estrih
  EU VOC

MAESTRO NGADALSUES PËR PARKET, përzierje e tretësave 
organik, e kthjellët, lëng i pangjyrë për tretje të Maestro llakut 
për parket gjysëm mat/mat  në mënyrë që të ngadalsohet tharja 
fillestare për shkak të shpërndarjes më të mirë.

PAKETIMI:
1 l / 5 l

MASTRO PRIMER PËR ESTRIH – Është impregnim për beton në 
bazë të disperzionit ujor dhe është impregnim një komponent për 
sipërfaqet nga çimentoja dhe për sipërfaqet nga betoni në bazë 
të rrëshirës, që përdoret para ngjitjes së parketit me ngjitësit në 
bazë të disperzionit ujor. 

MBULIMI:
0.18-0.22 l/m²

PAKETIMI:
5 l

2.4.11. MAESTRO  ngjitës parketi
   EU VOC

NGJITËS PARKETI – KLASIK

NGJITËS  PER NGJITJEN E PARKETIT KLASIK

MAESTRO ngjitës parketi -KLASIK parket i bazuar në 
disperzivë të ujit për ngjitjen e parketit klasik në sipërfaqe 
të betonit, drurit dhe sipërfaqe të ngjashme.

MBULIMI:
0.50-0.80 kg/m²

PAKETIMI:
4 kg / 25 kg

MAESTRO ngjitës për lamel parket i bazuar në disperzivë 
të ujit për ngjitjen e parketit klasik dhe lamel parketit në 
sipërfaqe të betonit, drurit dhe sipërfaqe të ngjashme.

MBULIMI:
0.50-0.80 kg/m²

PAKETIMI:
4 kg / 25 kg

2.4.12.  MAESTRO 2K PU ngjitës parketi
   EU VOC

MAESTRO 2K PU NGJITËS PARKETI është ngjitës dy 
komponentësh nga poliuretani pa ujë dhe tretës të shtuar 
për ngjitjen e të gjitha llojeve të parketit, pllakave nga guri 
natyral, pllakave të qeramikës dhe metalit në sipërfaqe 
thithëse dhe jo thithëse nga betoni, druri etj. Përzierja është 
ujë dhe termiko rezistente.

MBULIMI:
0.8-1.3 kg/m²

PAKETIMI:
10.5 kg
(9 + 1.5 kg)

2.4.10. MAESTRO llak për salla sportive
     EU VOC

Llak i pangjyrë dy komponentësh MAT në bazë të lidhësve nga poliuretani në tretësat organik 
me aditivë të vecantë. 
 • vecohet për nga anti rrëshqitja, jetëgjatësia, fortësi të lartë dhe rezistueshmëri në  
    gërvishtje dhe ndikim të kimikateve të buta.
 • MAT sipërfaqja (20-40 %) në mënyrë që të evitohet reflektimi nga ndricimi.
 • nuk tretet
 • tek aplikimi i shtresës së fundit, përzierjes sipas nevojës ti shtohet deri 10 % 
    MAESTRO ngadalsues.

MBULIMI:
0,1 l/m2 në një shtresë.  

PAKETIMI:
10 l / 20 l

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET 2.4. MAESTRO – PRODUKTE PËR PARKET
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2.5.1.  AQUAMAESTRO 2K PU  llak parketi
 EU VOC

AQUAMAESTRO 2K PU llak parketi është llak dy komponentësh 
nga poliuretani në bazë uji, i pa ngjyrë i cili shërben për 
mbrojtje dhe zbukurim të parketit dhe sipërfaqeve tjera të 
drurit.

MBULIMI:
3 m2/l në tri shtresa ( 0.3 l/m²).

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT

Aquamaestro

2.5. AQUAESTRO - PRODUKTE PËR PARKET 2.5. AQUAESTRO - PRODUKTE PËR PARKET
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2.5.2.  AQUA MAESTRO 1K PU  
   EU VOC      

AQUAMAESTRO - është llak një komponentësh nga poliuretani në bazë uji, i pa 
ngjyrë i cili shërben për mbrojtje dhe zbukurim të parketit dhe mobiljeve tjera me 
ngarkesë të mesme e më të lartë. Dallohet për nga jetëgjatësia, plotësia e filmit 
dhe qëndrueshmëria ndaj gërrvishtjeve.
 
MËNYRA E APLIKIMIT:
Para aplikimit të llakut për parket duhet përgatitur bazën. Ajo duhet të jetë e 
thatë, e pastruar nga yndyrërat, papastërtive dhe e gërryer(më letër grrithëse 
nr.150). Pas grryerjes duhet larguar pluhurin. Para përdorimit secilën komponentë 
duhet përzier mirë! Përzierjen duhet aplikuar me furçë apo me rul special në 
tri shtresa(tharja mes shtresave 4 orë)në parket të grryer dhe të pastërt. Llaku 
mund të aplikohet drejtpërdrejt në parket si shtresë e parë apo në shtresën  
AQUAMAESTRO BAZË THEMELORE AKRILIKE PER LLAK PARKETI. Grryerja mes 
shtresave bëhet me letër grrithëse nr.320 apo më të imët. Hapësirën mund ta 
përdorni pas së paku 24-48 orëve pas aplikimit të shtresës së fundit të llakut, 
veglat pas përdorimit duhet menjëherë të pastrohen me ujë. Ambalazhin së 
bashku me llakun duhet mbyllur mirë. 

SHPENZIMI: 0,1 l/m² për një shtresë. 

PAKETIMI:
1 l / 5 l

2.5.3.  AQUAFLOOR
   EU VOC

AQUAFLOOR është llak një komponentësh akriliko-poliuretani, në bazë uji, i pa ngjyrë i cili 
shërben për mbrojtje dhe zbukurim të parketit dhe mobiljeve tjera me ngarkesë të mesme. 
Dallohet për nga jetëgjatësia, qëndrueshmëri ndaj kimikateve të buta dhe qëndrueshmëria 
ndaj gërrvishtjeve. 

MËNYRA E APLIKIMIT: 
Para aplikimit të llakut për parket duhet përgatitur bazën. Ajo duhet të jetë e thatë, e 
pastruar nga yndyrërat, papastërtive dhe e gërryer(më letër grrithëse nr.150). Pas grryerjes 
duhet larguar pluhurin. Para përdorimit duhet përzier mirë! Përzierjen duhet aplikuar me 
furçë apo me rul special në tri shtresa(tharja mes shtresave3- 4 orë)në parket të grryer 
dhe të pastërt. Llaku mund të aplikohet drejtpërdrejt në parket si shtresë e parë apo në 
shtresën  AQUAMAESTRO BAZË THEMELORE AKRILIKE PER LLAK PARKETI. Grryerja mes 
shtresave bëhet me letër grrithëse nr.320 apo më të imët. Hapësirën mund ta përdorni pas 
së paku 24-48 orëve pas aplikimit të shtresës së fundit të llakut, veglat pas përdorimit 
duhet menjëherë të pastrohen me ujë. Ambalazhin së bashku me llakun duhet mbyllur 
mirë. 

SHPENZIMI: 0,1 l/m² për një shtresë. 

PAKETIMI:
1 l / 3 l

II. MBROJTJA E DRURIT II. MBROJTJA E DRURIT
2.5. AQUAESTRO - PRODUKTE PËR PARKET 2.5. AQUAESTRO - PRODUKTE PËR PARKET



III. PRODUKTET PËR   
  PËRDORIM TË 
  VECANTË

 Kualiteti dhe qëndrueshmëria. 
Të lidhura pandarshmërisht. 



III. PRODUKTET PËR PËRDORIM TË VECANTË III. PRODUKTET PËR PËRDORIM TË VECANTË 
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BARDHË

PISHE

AHU

LISI

MOGANO

DUSHKU

Drvospoj – ngjitësi për dru është i përpunuar në bazë të 
disperzionit të ujit të polivinilacetatit.

MBULIMI:
150-200 g/m2. Nuk guxon të ngrihet.

DUKJA E LYERËSIT:
E bardhë.

PAKETIMI:
0.1 kg / 0.6 kg / 1 kg / 20 kg

3.1. DRVOSPOJ  
 EU VOC

3.2.  DRVOFRONT 
 EU VOC

Bojë ujëtretëse akrilike për mbrojtjen e çarjeve të drurit, drurit 
të prerë dhe formave të ngjashme të drurit. Kjo masë është 
homogjene me viskozitet të mesëm, ngjyrë të kaltër e cila në 
dru krijon film elastik me ngjitje të mirë dhe qëndrueshmëri ndaj 
ndikimeve atmosferike.

MBULIMI:
3-5 m2/kg

PAKETIMI:
1 kg / 25 kg

3.3.  ULTRA KIT 
 EU VOC

KIT PËR DRU është kit një komponentësh me tharje të shpejtë, i 
cili nuk përmban tretës organik.

PAKETIMI:
150 g, 350 g, 750 g, 8 kg

NUANCAT:



IV. AQUALUX 
    PROGRAM  
 

Duke përcjellur trendet në tregun vendor dhe atë botëror 
dhe me qëllimin që të zvoglojmë dhe të mënjanojmë 
tretësit organik dhe të gjitha lëndët tjera të dëmshme 
për shëndetin dhe mjedisin ku jetojmë, kemi krijuar 
familjen Aqualux me të cilën kemi shprehur brengën 
dhe kujdesin për blerësat tanë më të devotshëm!

LOKACIONI: Trogir



IV. AQUALUX IV.   AQUALUX
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Aqualux primer bojë për dru aplikohet si lyerës themelor 
në të gjitha llojet e drurit para përdorimit te Aqualux 
llakut. I krijuar nga rezinat akrilike të tretura në ujë të 
kualitetit të lartë dhe pigmenteve.

MBULIMI:
8-10 m²/l

PAKETIMI:
0.75 l / 5 l / 18 l

4.1.  AQUALUX - primer bojë për dru – në bazë uji
 EU VOC

Aqualux llak është lyerës përfundimtar për dru dhe metal me përmbajtje 
të kualitetit të lartë të rezinave akrilike të tretura në ujë, pigmenteve të 
qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:
• ekologjikisht i pranueshëm
• jo toksik
• jo i ndezshëm 
• rezistent ndaj ndikimeve/kushteve atmosferike

MBULIMI:
8-10 m² sa 1 l

PAKETIMI:
0.2 l / 0.75 l / 5 l  / 15-17 l

4.3.  AQUALUX LLAK  - në bazë uji
 EU VOC

SISTEMI

AQUALUX  primer bojë për metal është lyerës antikoroziv 
për metal në bazë të rezinave akrilike të tretura në 
ujë të kualitetit të lartë, pigmenteve antikorozive, 
mbushësve, aditiveve dhe ujit.  Aplikohet para AQUALUX 
llak-ut, lyerësit përfundimtar për dru dhe metal.

MBULIMI:
8-10 m²/l

PAKETIMI:
0.75 l / 5 l / 18 l

4.2.  AQUALUX - primer bojë për metal – në bazë uji
 EU VOC

LOKACIONI: Split
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4.4.  AQUALUX LAZUR BASE 
 EU VOC

AQUALUX LAZUR BASE është lyerës themelor për dru i dedikuar për të gjitha llojet 
e konstruksioneve nga druri të cilat i ekspozohen ndikimeve të jashtme, filmi 
i të cilit është i mbrojtur nga myku, algat dhe kërpudhat me substanca aktive 
biocide.Përdoret për mbrojtjen e objekteve të cilët do ti ekspozohen ndikimeve 
atmosferike, para aplikimit të AQUALUX LAZUR-ës. 

PËRDORIMI:
AQUALUX LAZUR BASE për dru është i përshatshëm për të gjitha llojet e drurit. 
Në elementet të cilat i ekspozohen ndryshimeve klimatike(dritaret, rrethojat etj), 
është i obligueshëm si mbrojtje biocide e bazës në sistemin me AQUALUX LAZURA.

MBULIMI:
0,08-0,13 l/m2 të sipërfaqes në një shtresë, vasrësisht nga thithshmëria e drurit.

PAKETIMI:
0.75 l / 5 l  / 18 l

LOKACIONI: Trogir



IV. AQUALUX IV.   AQUALUX
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4.5.  AQUALUX LAZURA -  në bazë uji
 EU VOC

Aqualux lazura është lyerës transparent ujë tretës I cili shërben për 
mbrojtjen dhe zbukurimin e drurit.Përmban rezina akrilike të kualitetit të 
lartë dhe pigmenteve të qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:
• ekologjikisht i pranueshëm
• mbron sipërfaqet e drurit nga ndikimet e jashtme
• përmban UV filtra
• përmban aditivë uje-rezistente 
• jo toksik
• jo i ndezshëm 

MBULIMI:
8-13 m²/l

PAKETIMI:
0.75 l / 3 l / 5 l  

AQUALUX LAZURA - NUANCAT:

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

01 BARDHË

02 TRANSPARENT

03 FIR

04 AHU

05 DUSHKU

06 PISHE

07 LARSH

08 MOGANO

09 TIK

10 GJELBËR

11 ULLIRI

12 GESHTENJE

13 PALISANDER

14 VENGE



PA AROMË TË PAKËNDSHME
SHPEJTËSI NË PUNË
NË BAZË TË UJIT
JEP MOBILJEVE TUAJA 
PAMJE TË VJETRUAR

AQUALUX
SHABBY CHIC

DANTELLA TË BARDHA
WHI T E LACE

GRI MISTER
GREY MYST ERY

SHAMPANJË MBRETËRORE
ROYAL CHAMPAGN E

U RRIT PLUHUR
POWDER ROSE

MALAHIT GJELBËR
MALAHI T GREEN

YLL BRUZ
T URQUOISE STAR

IV. AQUALUX IV.   AQUALUX
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AQUALUX SHABBY CHIC është ngjyrë shkumës në bazë të polimerëve 
akrilik për dekorimin e sipërfaqeve të drurit dhe mobiljeve në „Shabby 
Chic“ pamjen.

PROPOZIM PËR DEKORIM:
Të zgjidhen dy nuanca të ndryshme të Aqualux Shabby Chic. Aplikoni 
nuancën e parë nëpër tërë sipërfaqen si shtresë që më vonë do të shihet. 
Pas që thahet, të aplikohet nuanca e dytë, aplikohet në drejtime të 
ndyshme dhe trashësi. Intervali brenda lyerjeve 1orë. Kur të jetë lyerësi 
i tharë, të grryhen pjesët e deshiruara të sipërfaqes(majat, pjesët e 
theksuara të mobiljeve) dhe më pas të mbrohet sipërfaqja me AQUALUX 
lazurë apo AQUALUX llakun. Pas përdorimit veglat të pastrohen me ujë.

MBULIMI:
0,1 l/m2.

PAKETIMI:
0,2 l / 0.75 l

4.6.  AQUALUX SHABBY CHIC 
 EU VOC

SISTEMI

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT
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Aqualux strong është lyerës në bazë të rezinave akrilike me aftësi të shkëlqyera mbulimi, me 
substanca fungicido-insekticide është i mbrojtur nga kërpudhat, myku dhe algat.Përdoret 
për dekorimin dhe ripërtëritjen e sipërfaqeve të drurit. Për përdorim të brendshëm dhe të 
jashtëm në sipërfaqe të drurit(konstruksionet nga druri, pllaka të murit, fasada nga druri, 
rrethojat, llajsnet, OSB, shpërpllakat, furniri etj) të cilat do ti ekspozohen ndikimit më të 
madh të lagështisë. Përdoret për ngjyrosjen e sipërfaqeve të drurit të ri, drurit të ngjyrosur 
paraprakisht apo të trajtuar me mjete fungicide, si dhe për ndricimin e nuancave të errëta 
të lyerësit. 

MBULIMI: 
10-12 m²/l në një shtresë. 

INTERVALI BRENDA LYERJEVE: 
4h/20-23 °C, në 65% lagështi mesatare, ajrosje dhe ventilim të mirë. 

MËNYRA E APLIKIMIT: 
Në drurin e thatë(lagështia maksimale 10%) për shkak të absorbimit më të mirë në 
strukturën e drurit. Shtresat e vjetra të lyera,para ri-lyerjes duhet gërryer me letër grrithëse 
dhe të pastrohet mirë nga pluhuri. Në sipërfaqen e thatë dhe të pastërt, të pa kalbur dhe 
pa myk aplikohet me furçë, spërkatje apo rul, duke e tretur me ujë sipas nevojës, duke 
përdorur mjetet e mbrojtjes personale në punë. Lyerësin e aplikuar duhet mbrojtur nga uji 
në 2 ditët e para pas aplikimit. Pastrimi i lagësht është i mundur pas 2 javëve nga aplikimi.

PAKETIMI:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

 

4.7.  AQUALUX STRONG
 EU VOC



V. MBROJTJA E 
SIPËRFAQEVE TË 
FASADAVE 

Sikur muret të mund të flisnin! Nuancat i zgjedhni Ju. 
Kualitetin dhe jetë gjatësinë e japim ne! 

Mijëra mure e mijëra nuanca… Zgjedhni historinë tuaj.

LOKACIONI: Karlovac
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FINALGRUND UNI është lyerës themelor universa me rërë kuarci 
për të gjitha llojet e sipërfaqeve para aplikimit të suvave dekorative 
shtresëholla akrilike, silikate, silikone.

MBULIMI:
0.15-0.20 kg/m² varësisht nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI:
5 kg / 18 kg

5.1.1. FINALGRUND UNI 
 - lyerës themelor universal për suva-primer

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.1. LYERËSIT THEMELORË

Lyerësit 
themelorë
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Suvaja Akrilike është suva përfundimtare, shtresë hollë me 
përmbajtje të lidhësve akrilik për përdorim të brendshëm dhe të 
jashtëm me strukturë të imët apo të gërryer. Prodhohet në ngjyrë të 
bardhë, mirëpo me implementimin e Top Mix sistemit për nuancim 
elektronik mund të përfitohen një mori e nuancave. Suvanë akrilike 
e karakterizon ujë-rezistueshmëria e mirë, qëndrueshmëria në 
të gjitha kushtet klimatike dhe qëndrueshmëria ndaj mykut dhe 
kërpudhave të mureve.

MBULIMI:
AZg 1,5 mm  2,5 kg/m²
AZg 2,0 mm 3,1 kg/m² 
AZr 2,0 mm  2,5 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

5.2.1.  ARKILNI MALTER /SUVA AKRILIKE 
 – ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE

Suvatë 
dekorative 

pastoze

LOKACIONI: Split



5.2.3. FINALTERM S F 

FINALTERM SF është ngjitës profesional në bazë 
cementi, mbushësve, aditivëve përkatës dhe fibrave 
nga polipropileni. Përdoret për ngjitjen, gletimin dhe 
armirimin e pllakave termoizoluese nga polistireni i 
ekspanduar dhe leshi i gurit në fasada. 

PËRGATITJA E SHTRESËS  DHE NGJITËSIT:
Shtresa në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e 
drejtë, e fortë dhe e pastert nga pluhuri dhe njollave 
yndyrore. Ngjitësi përgatitet duke shtuar 6,25-7,5l 
ujë dhe përzihet mirë me mikser elektrik deri në 
momogjenizimin e plotë. Masa e përzier lihet të 
qëndrojë 5-10 minuta, pastaj edhe njëherë përzihet 
para aplikimit. 

PAKETIMI:
25 kg

5.2.5. FINALTERM S G 
FINALTERM S light G është ngjitës profesional në 
bazë cementi, mbushësve, aditivëve përkatës dhe 
fibrave nga polipropileni. Përdoret për ngjitjen, 
gletimin dhe armirimin e pllakave termoizoluese nga 
polistireni i ekspanduar dhe leshi i gurit në fasada. 
Duke ju falenderuar shtesave të aditiveve të lehta e 
karakterizon përpunimi i lehtë, mbulimi i lartë dhe 
elasticiteti i përkryer si dhe rezistueshmëria ndaj 
goditjeve.

PËRGATITJA E SHTRESËS  DHE NGJITËSIT:
Shtresa në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e 
drejtë, e fortë dhe e pastert nga pluhuri dhe njollave 
yndyrore. Ngjitësi përgatitet duke shtuar 6,25-7,5l 
ujë dhe përzihet mirë me mikser elektrik deri në 
momogjenizimin e plotë. Masa e përzier lihet të 
qëndrojë 5-10 minuta, pastaj edhe njëherë përzihet 
para aplikimit.

PAKETIMI:
25 kg

5.2.4. FINALTERM S W 

FINALTERM S light W është ngjitës profesional në 
bazë cementi, mbushësve, aditivëve përkatës dhe 
fibrave nga polipropileni. Përdoret për ngjitjen, 
gletimin dhe armirimin e pllakave termoizoluese nga 
polistireni i ekspanduar dhe leshi i gurit në fasada.  
Duke ju falenderuar shtesave të aditiveve të lehta e 
karakterizon përpunimi i lehtë, mbulimi i lartë dhe 
elasticiteti i përkryer si dhe rezistueshmëria ndaj 
goditjeve.

PËRGATITJA E SHTRESËS  DHE NGJITËSIT:
Shtresa në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e 
drejtë, e fortë dhe e pastert nga pluhuri dhe njollave 
yndyrore. Ngjitësi përgatitet duke shtuar 6,25-7,5l 
ujë dhe përzihet mirë me mikser elektrik deri në 
momogjenizimin e plotë. Masa e përzier lihet të 
qëndrojë 5-10 minuta, pastaj edhe njëherë përzihet 
para aplikimit. 

PAKETIMI:
25 kg
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5.2.2. FINALTERM S 

FINALTERM S është ngjitës profesional në bazë 
cementi, mbushësve dhe aditivëve përkatës. Përdoret 
për ngjitjen, gletimin dhe armirimin e pllakave 
termoizoluese nga polistireni i ekspanduar dhe leshi i 
gurit në fasada. 

PËRGATITJA E SHTRESËS  DHE NGJITËSIT:
Shtresa në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e 
drejtë, e fortë dhe e pastert nga pluhuri dhe njollave 
yndyrore. Ngjitësi përgatitet duke shtuar 6,25-7,5l 
ujë dhe përzihet mirë me mikser elektrik deri në 
momogjenizimin e plotë. Masa e përzier lihet të 
qëndrojë 5-10 minuta, pastaj edhe njëherë përzihet 
para aplikimit.

PAKETIMI:
25 kg

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE



5.2.6. FINALTERM BASIC 

FINALTERM BASIC është ngjitës profesional në bazë 
cementi, mbushësve dhe aditivëve përkatës. Përdoret 
për ngjitjen, gletimin dhe armirimin e pllakave 
termoizoluese nga polistireni i ekspanduar dhe leshi i 
gurit në fasada. 

PËRGATITJA E SHTRESËS  DHE NGJITËSIT:
Shtresa në të cilën aplikohet ngjitësi duhet të jetë e 
drejtë, e fortë dhe e pastert nga pluhuri dhe njollave 
yndyrore. Ngjitësi përgatitet duke shtuar 6,25-7,5l 
ujë dhe përzihet mirë me mikser elektrik deri në 
momogjenizimin e plotë. Masa e përzier lihet të 
qëndrojë 5-10 minuta, pastaj edhe njëherë përzihet 
para aplikimit.

PAKETIMI:
25 kg
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5.2.7. FINAL suva akrilike e imët - ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale

KARAKTERISTIKAT:
Final është suva shtresë hollë në bazë të lidhësve 
akrilike.Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave 
dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë 
karakteristike uniforme të imët, është ujë-rezistues, 
rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe 
me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe 
kërpudhat.

MBULIMI:
AZG 1.0 mm 1.5 kg/m²
AZG 1.5 mm 2.2 kg/m²
AZG 2.0 mm 2.9 kg/m²
AZG 2.5 mm 3.5 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

5.2.8. FINAL  suva akrilike e gërvishtur - ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale       

KARAKTERISTIKAT:
Final është suva shtresë hollë në bazë të lidhësve akrilike.
Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe 
sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë 
karakteristike uniforme të gërrvishtur, është ujë-rezistues, 
rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe 
me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe 
kërpudhat

MBULIMI:
AZr 1.5 mm 2.1 kg/m²
AZr 2.0 mm 2.5 kg/m²
AZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

SISTEMI

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE
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5.2.9. FINAL suva silikate e gërvishtur

Final është suva shtresë hollë mbi bazë ujë xhami. 
Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe 
sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë 
karakteristike uniforme të imët. Në mënyrë të veçantë 
është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj 
rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me 
aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku 
dhe kërpudhat.

MBULIMI:
SZ r 2.0 mm 2.5 kg/m²
SZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

5.2.10. FINAL suva silikate e imët

Final është suva shtresë hollë mbi bazë ujë xhami. 
Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe 
sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë 
karakteristike uniforme të gërvishtur. Në mënyrë 
të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, 
rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si 
dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga 
myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:
SZ g 1.0 mm 1.5 kg/m²
SZ g 1.5 mm 2.2 kg/m²
SZ g 2.0 mm 2.9 kg/m²
SZ g 2.5 mm 3.5 kg/m²  

PAKETIMI:
25 kg

SISTEMI

SISTEMI

5.2.11. FINAL suva silikone e imët 

Final suvaja në mënyrë të veçantë është avull lëshues 
dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe 
kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese 
që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:
NZ g 1.0 mm 1.5 kg/m²
NZ g 1.5 mm 2.2 kg/m²
NZg 2.0 mm 2.9 kg/m²
NZg 2.5 mm 3.5 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

5.2.12. FINAL suva silikone gërvishtur

Final suvaja në mënyrë të veçantë është avull lëshues 
dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe 
kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese 
që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:
NZr 2.0 mm 2.5 kg/m²
NZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

SISTEMI

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE
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V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE

LOKACIONI: Šibenik
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5.2.13.  FINAL NANO PREMIUM suva

FINAL NANO PREMIUM suva është suva shtresëhollë që nuk zhytet nga 
papastertinat. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të 
fasadave. Rezistente ndaj ndikimeve atmosferike dhe me aditivë të 
vecante është e mbrojtur nga sulmet e algave dhe mykut. 

Përdoret dekorimin e sipërfaqeve të fasadave dhe sipërfaqeve të 
brendhsme të mureve, për të gjitha llojet e sipërfaqeve të përpunuara 
BASIC (suvatë minerale BASIC, gips-karton pllakat  dhe pllaka nga 
fiber cementi, pllakat nga iverica), si dhe si shtresë përfundimtare në 
sistemet termo-izoluese.

MBULIMI - e imët:
ZG 1,5 mm - 2,4 kg/m²     
ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²     

MBULIMI - e gërvishtur:
ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

SISTEMI

5.2.14. FINALPLAST granulat nga mermeri

Finalplast është suva dekorative nga baza e lidhësve 
akrilik dhe granulateve të mermerit  e cila shërben për 
përpunimin e brendshëm dhe të jashtëm të sipërfaqeve 
të nën-mureve. Përmban strukturë të lëmuar dhe 
uniforme, është ujë-rezistues, mund të lahet dhe është 
rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike.  

MBULIMI:
4.2 kg/m²

PAKETIMI:
25 kg

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE 5.2. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE
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* KARAKTERIN E INFORMACIONIT
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V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE 5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE

Lyerësit për mbrojtjen 
e  sipërfaqeve të 
fasadave

LOKACIONI: Rijeka
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5.3.1.  PREMIUM PRIMER 1:8

Impregnues i koncentruar për mure të brendshme dhe të jashtme 
e përpunuar në bazë të emulzionit të ujit dhe lidhësve të polimerit. 
Mbështet përforcimin dhe barazon thithjen në sipërfaqe si dhe 
përmirëson  ngjitjen/kapjen e ngjyrave dipserzive në muret e 
brendshme dhe të jashtme.

PAKETIMI:
0.8 l

5.3.2. SIMPRA impregnues universal – e ujit
  EU VOC

5.3.3. SIMPRA grundmix primer lyerës themelor mbulues
 EU VOC

PËRDORIMI:
Mbështet përforcimin dhe barazon thithjen në sipërfaqe 
si dhe përmirëson ngjitjen/kapjen e Kemopol dhe Bravo 
bojërave për mure të brendshme, Dispervan dhe FASENA akril 
akril bojë për fasadë, Betontonbojë për beton dhe lyerësve 
të tjere disperziv për punime të brendshme dhe të jashtme. 
Aplikohet në një shtresë me furçë ose me rul duke e tretur 
me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI:
10-12 m²/l në një shtresë, varësisht nga thithja dhe 
vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
1 l / 3 l / 5 l /15 l

SIMPRA grundmix është lyerës themelor i cili shërben për 
përmirësimin e mbulueshmërisë së bojërave për mure 
të brendshme. SIMPRA grundmix poashtu përdoret për 
përmirësimin e mbulueshmërisë së shtresës përfundimtare 
në muret e ndotura apo në sipërfaqet jo homogjene si 
p.sh.pllakat nga gips-kartoni i ri. Gjithashtu përmirëson 
mbulueshmërinë e nuancave me mbulueshmëri të dobët të 
lyerësit përfundimtar. E rekomandojmë edhe për sipërfaqe 
të brendshme në të cilat janë aplikuar nuanca të rënda, 
dhe të njejtat dëshirojmë t’i ngjyrosim me nuance tjeter. 
Me përdorimin e këtij lyerësi zvogëlohet harxhimi i nuancës 
përfundimtare.

MBULIMI:
7-8 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes

PAKETIMI:
2 l /5 l

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE 5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
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5.3.4.  SIMPRA silikat primer
  EU VOC

Përdoret për imprenjimin e sipërfaqeve në të cilat do të aplikohet 
FASENA silikat bojë fasade silikate. Depërton thellë në bazë 
dhe lidh në mes veti grimcat e dobëta.Mund të aplikohet në 
baza nga suvate e cementit, betonit dhe azbestcementit.

MBULIMI:
5-10 m²/l në një shtresë, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia 
e sipërfaqes.

PAKETIMI:
5 l / 15 l

5.3.6.  SIMPRA nano primer i thellë
  EU VOC 

SIMPRA nano primer është nano primer i thellë i cili përdoret 
në sipërfaqe të jashtme me veti të mëdha të thithjes, betonit, 
suvave të karbonizuara gëlqerore, suvave gëlqero-cement 
dhe suvave të cementit. Për bazat të cilat nuk janë pastruar 
plotësisht e në të cilat është paraparë aplikimi i ngjyrës akrilike 
apo silikonike, pllakës nga gipskartoni para ngjyrosjes me ngjyra 
dispersive apo aplikimit të suvave dekorative shtresëhollë.

MBULIMI:
0,12 l/m2, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.
Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
5 l / 15 l

5.3.5.  SIMPRA silikon primer silikoni ujë rezistues
  EU VOC

Lyerës themelor që aplikohet nën FASENA silikon bojë silikone. 
FASENA silikon përdoret për zvoglimin e thithshmërisë së 
bazave minerale dhe njëkohësisht ndërlidhjen e grimcave 
të bazës dhe krijimin e aftësive hidrofobe në sipërfaqet e 
jashtme para lyerjes me bojë silikone. Rregullon absorbimin 
dhe zmadhon ngjitjen e bojës. Aplikohet në një shtresë me 
furçë  apo rul si dhe tretet me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI:
0,09 l/m²

PAKETIMI:
1 l / 5 l

5.3.8. FINAL ANTIGRAFIT
  EU VOC

Lyerës Antigrafit në bazë të dyllit natyral për mbrojtjen e objekteve 
nga depërtimi i ngjyrave nga spreji dhe papastërtive tjera. 

MBULIMI:
0.1-0.25 kg/m², varësisht nga poroziteti i sipërfaqes.

PAKETIMI:
5 kg

5.3.7. BRAVO 1:5 primer
 EU VOC

BRAVO PRIMER 1:5 – impregnues universal i punuar në bazë 
të emulzionit të ujit dhe lidhësve nga polimeri.

MBULIMI:
0,03 l/m2, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
1 l / 5 l

5.3.9. SIMPRA BETONKONTAKT CS
  EU VOC

SIMPRA betonkontakt CS është urë lidhëse me tharje të shpejtë 
për sipërfaqe të lëmuara nga betoni apo sipërfaqe të betonit të 
cilat duhet të suvatohen.

MBULIMI:
0,20 - 0,35 l/m2, varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes  .

PAKETIMI:
2 kg / 5 kg / 20 kg

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE 5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
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5.3.10.  BRAVO FAS  bojë për fasadë

SISTEMI

5.3.11. FASENA akril bojë për fasadë
   EU VOC

5.3.12.  FASENA fiber bojë mikroarmuese për fasadë
   EU VOC

SISTEMI

SISTEMI

5.3.13. FASENA elastic bojë hidroizoluese elastike për fasada
   EU VOC

FASENA elastic është bojë hidroizoluese elastike për fasada 
e cila i destinohet sanimit të shtresave të vjetruara me 
mikroplasaritje aktive dhe pasive si dhe për parandalimin e 
paraqitjes së plasaritjeve në sipërfaqet e jashtme aktive dhe 
pasive të fasadave të reja të cilat janë të ekspozuara ndaj 
kushteve agresive të ambientit rrethues (oscilimet e larta të 
temperatures, veprimet agresive të të rreshurave, veprimet 
agresive të smogut në mjediset e qytetit, veprimet agresive 
të kripës).

MBULIMI:
2-3 m²/l në dy shtresa. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
3 l / 5 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE 5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE

BRAVO FAS është bojë dispersive për fasadë e punuar 
nga lidhësit kualitativ të polimerit dhe nga pigmentet e 
qëndrueshme në dritë. Posedon ngjitje të mirë, rezistent ndaj
ndikimeve alkalike kripës dhe gazrave industriale. Është 
avull lëshuese dhe dritë rezistente. Prodhohet në ngjyrë të 
bardhë, mirëpo me aplikimin e Top Mix sistemit për nuancim 
elektronik CHROMOS-SVJETLOST mund të përfitohen një 
mori e nuancave nga TON KARTA jonë.

MBULIMI:
4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. 
Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
2 l / 5 l / 10 l / 15 l

FASENA akril shërben për mbrojtjen dhe dekorimin e 
sipërfaqeve të reja të punuara nga betoni, suva me bazë 
betoni, pllakave me fibercement etj, si dhe për ripërtrirjen 
e shtresave të vjetra të bazuar në lidhësa akrilik, solvent 
organike apo lyerësve disperziv.

MBULIMI:
4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.
Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

FASENA fiber është bojë akrilike me mbrojtje fungicide dhe 
përmban fibra mikroarmuese të cilat shërbejnë për ngjyrosjen 
strukturave të vrazhda, malterit klasik të gdhendur, 
sipëfaqeve dekoruese si dhe për ngjyrosjen e sipërfaqeve të 
fasadave të plasaritura.

MBULIMI:
0,33 l/m² në dy shtresa.
Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
3 l / 5 l / 10 l / 15 l
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5.3.16. DISPERVAN bojë akrilike për fasadë
   EU VOC

Dispervan është bojë me bazë të emulzionit të ujit dhe lidhësve të 
polimerit. Aplikohet lehtë, baza e pranon mirë, është rezistente 
ndaj gërvishtjeve, ndikimeve klimatike të nivelit të mesëm, dritë 
rezistente, rezistente ndaj ndikimeve alkale dhe avulllëshuese.

PËRDORIMI:
Sipërfaqja në të cilën aplikohet Dispervan-i duhet të jetë e thatë, 
e lirë nga shtresat e lidhura dobët dhe e pastërt.

MBULIMI:
4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk 
guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

5.3.14. FASENA silikat bojë fasade silikate
   EU VOC

PËRDORIMI:
Është e përshtatshme për mbrojtjen dekorative të suvave 
minerale të vjetra dhe të reja si dhe për ripërtrirjen e lyerësve 
të vjetër silikat.

MBULIMI:
4-6 m²/l në një shtresë.

PAKETIMI:
5l / 15 l

SISTEMI

5.3.15. FASENA silikon bojë silikone vetë larëse për fasada
   EU VOC

FASENA silikon bojë për fasadë është bojë e tipit SREP – 
Silicone Resin Emulsion Paint – bojë emulzive me rezina 
silikonike. Përdoret për mbrojtjen e suvave të reja, të pa 
karbonizuara, dhe suvave të vjetra dhe të  karbonizuara 
gëlqerore, suvave nga cementi dhe gëlqero-cementi.

MBULIMI:
4-5 m²/l, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. 
Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:
5 l / 15 l

SISTEMI

 5.3.17. BETONTON bojë betoni
    EU VOC

Betonton është përpunuar në bazë të lidhësve special akrilik 
nga polimeri. Është e përshtatshme për aplikim në të gjitha 
llojet e sipërfaqeve me bazë gëlqerore dhe nga cementi, 
poashtu është rezistente ndaj ndikimeve klimatike.

PËRDORIMI:
Betonton shërben për mbrojtjen dhe dekorimin e të gjitha
llojeve të sipërfaqeve të betonit dhe fasadave, sipërfaqeve
nga guri, terrakota, salloniti dhe sipërfaqeve të ngjashme.

MBULIMI:
4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
0.75l / 5 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

5.3.18. KAMEN PROTECT lyerës silikonik ujërezistues për gurë dhe terrakotë
   EU VOC

Kamen Protect është lyerës primer i pangjyrë i cili 
depërton mirë në baza minerale, me ç´rast e zmadhon 
ujë rezistueshmërinë dhe në këtë mënyrë i mbron nga 
lagështia, të rreshurat si dhe nga ndryshku kimik i shkaktuar 
nga kriposjet për shkak të depërtimit të të rreshurave në 
sipërfaqet e pa trajtuara.

MBULIMI:
Mesatarisht 1.6 m²/l por shumë varet nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI:
1 l / 4 l / 18 l

5.3.19. SIMPRA MULTICONTACT lyerës multi-përdorimësh në ndërtimtari
   EU VOC

SIMPRA MULTICONTACT lyerës themelor në bazë të nano-
emulzionit dhe lidhësve akrilat.

MBULIMI:
0,08 - 0,1 l/m2 në bazë të tretjes 1:1.

PAKETIMI:
1 l / 5 l

V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE    V. MBROJTJA E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE
5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE 5.3. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE



VI. MBROJTJA E MUREVE   
   TË BRENDSHME

Nuancat i zgjedhni Ju.

Kualitetin dhe jetëgjatësinë e japim ne!
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BRAVO është bojë disperzive për mure të brendshme, rezistente ndaj 
fshirjeve pas tharjes se plotë, ka bardhësi të lartë dhe mbulueshmëri të 
mirë.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
2 l / 3 l /5 l / 10 l / 15 l

6.1.1.  BRAVO bojë për mure të brendshme
 EU VOC

SISTEMISISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME
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6.1.2.  BRAVO KREATIV
 EU VOC

BRAVO KREATIV është ngjyrë e kualitetit të lartë e cila krijon film 
elastik dhe mundëson shkrimin me shkumës në sipërfaqe të mureve 
dhe sipërfaqeve te drurit. Sipërfaqet e ngjyrosura janë vecmas 
rezistente ndaj gërvishtjeve si dhe mund të lahen me ujë të thjeshtë.

MBULIMI:
500 ml për 4 m2 në dy shtresa.

NUANCAT: 
Zezë, gjelbër.

PAKETIMI:
0,5 l

SISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME
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6.1.3. BRAVO MAGNETIC
 EU VOC

BRAVO MAGNETIC është ngjyrë e kualitetit të lartë me veti magnetike. 
Mundëson ngërthitjen/kapjen e magnetit në sipërfaqet e mureve 
dhe të drurit.

MBULIMI:
500 ml për 2 m2 në tri shtresa.

NUANCAT: 
Zezë

PAKETIMI:
0,5 l

SISTEMISISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME
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6.1.4. KEMOPOL bojë për mure të brendshme
 EU VOC

KEMOPOL bojë për mure të brendshme është bojë klasike ujëtretëse me 
bazë të polimerëve disperzive në ujë. Rezistente në fshirje të thatë, por jo 
edhe në larje. Kemopol është bojë disperzive për mbrojtjtjen e mureve të 
brendshme të punuara nga gëlqera, suva të cementit, pllakave nga gips-
kartoni dhe mureve të vjetra me bazë të forta të cilat duhen renovuar.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
2 l / 3 l /5 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

KEMOPOL PLUS është bojë disperzive me bazë uji me mbulueshmëri 
të lartë. I dedikohet para së gjithash mbrojtjes dhe dekorimit të 
pllakave nga gips-kartoni. Gjithashtu përdoret në sipërfaqet e 
mureve të përpunuara nga gëlqera, suvatë nga cementi si dhe mureve 
të vjetra me bazë të forta të cilat duhen renovuar.Filmi i tharë është 
rezistent ndaj fshirjes së thatë, nuk është rezistent në larje.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
3 l / 5 l / 10 l / 15 l

6.1.5. KEMOPOL PLUS bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë
 EU VOC

SISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME
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6.1.6. KEMOPOL PREMIUM bojë për mure të brendshme
 EU VOC

Kemopol Premium është bojë disperzive për mure të brendshme me 
bardhësi të theksueshme dhe mbulueshmëri shumë të lartë.
Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik i cili mund të lahet.

Duke iu falendëruar tipareve të rezistueshmërisë ndaj larjes Kemopol 
Premium është i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të 
ekspozuara kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet).

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME
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6.1.8. KEMOPOL PREMIUM PROTECT bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë
 EU VOC

KEMOPOL PREMIUM PROTECT është bojë disperzive për 
mure të brendshme, me mbulueshmëri shumë të lartë dhe 
me veti mbrojtëse të mureve të brendshme nga zhvillimi i 
mykut. Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik. 
I dedikohet mbrojtjes dhe dekorimit të të gjitha llojeve të 
sipërfaqeve të mureve të brendshme, në veçanti rekomandohet 
për hapësirat tek të cilat vjen deri te rritja e lagështisë së 
ajrit dhe kondensimit të avullit

Duke ju falendëruar rezistencës në larje është veçanërisht 
i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të ekspozuara 
kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet, menzat, kuzhinat 
e restoraneve, saunat, muret rreth bazeneve etj.)Është e nevojshme 
të potencohet se Kemopol protect aplikohet/përdoret vetëm 
për parandalimin e formimit të mykut.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
3 l / 6 l / 10 l / 15 l

6.1.7. KEMOPOL PROTECT bojë për mure të brendshme
 EU VOC

KEMOPOL PROTECT është bojë disperzive me bazë uji e cila 
ka aftësi të mbrojtjes së mureve nga zhvillimi i mykut në 
sipërfaqe të lyer. PARANDALON PËRHAPJEN E MYKUT NË 
MURE.

PËRDORIMI:
I dedikohet para së gjithash mbrojtjes dhe dekorimit të mureve 
dhe tavaneve në banjo, kuzhina, lavatore dhe hapësirave tjera 
të cilat janë të ekspozuara lagështisë së rritur të ajrit dhe 
kondensimit avullit.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
3 l / 6 l / 10 l / 15 l

SISTEMI

Latex strong është bojë e kualitetit të lartë për mure të brendshme, 
veçanërisht rezistente në fërkime dhe e cila krijon film të fortë dhe elastik.
Të gjitha këto veti e bëjnë këtë bojë ideale për dekorimin e sipërfaqeve 
të mureve të brendshme tëcilat i ekspozohen fërkimeve/gërvishtjeve, 
sikurse në kopshte të fëmijëve, shkolla, spitale e hotele si dhe objekte 
tjera publike.Është rezistente ndaj pastrimit me mjete dezinfektuese të 
cilat përdoren në institucionet mjeksore.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

6.1.9.  LATEX STRONG – SATEN, MAT, GJYSËM-MAT
  bojë e kualitetit të lartë, ujë rezistente për mure të brendshme
  EU VOC

SISTEMI

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME

PARANDALON 
ZHVILLIMIN 

E MYKUT NË 
MUR 

PARANDALON 
ZHVILLIMIN 

E MYKUT NË 
MUR 

SISTEMI
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6.1.10. TOP PREMIUM bojë disperzive
   EU VOC

06 KUMBULLA

12 VANILJE

* KARAKTERIN E INFORMACIONIT

05 FIQ

04 MOLLË

03 PORTOKALLI

02 PJEPËR

01 LIMON

11 ÇOKOLLATË

10 SHALQI

09 KIVI

08 LIMETË

07 RRUSH

6.1.11. TOP GLOSS lyerës i pangjyrë që lahet për mure të brendshme
  EU VOC

Top Gloss është lyerës disperziv i pangjyrë, i shkëlqyeshëm 
me veti larëse i përpunuar me anë të lidhësve kualitativ dhe 
aditiveve. Aplikohet dhe shtrihet shumë mire në lyerësit e 
mureve të brendshme: Kemopol, Kemopol Plus, Kemopol 
Premium. Është avull lëshues dhe rezistent ndaj ujit.

Top Gloss përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e mureve të 
brendshme, si dhe për mbrojtje plotësuese të mureve nga 
papastërti më të mëdha në shkolla, spitale, kopshte për 
fëmijë, në zonat të cilat janë në kontakt me njerëz.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
0.85 l / 2 l / 5 l / 15 l

6.1.12. TOP MAT lyerës i pangjyrë, ujë rezistent për mure të brendshme
   EU VOC

TOP MAT është lyerës disperziv mat i pangjyrë i përpunuar nga 
lidhësa të polimerit kualitativ dhe aditiveve. Pranohet shumë 
mirë në të gjitha llojet e lyersëve për mure të brendshme.
Është avull lëshues dhe ujë rezistent. TOP MAT i dedikohet 
mbrojtjes dekorative të mureve të brendshme, lyerësi TOP 
MAT përdoret kur kërkohet mbrojtje plotësuese e mureve 
nga papastërtitë e rritura ne shkolla, spitale, kopshte për 
fëmijë dhe zonave që janë në kontakt me njerëzit.

MBULIMI:
5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:
0.85 l / 2 l / 5 l / 15 l

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME 6.1. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME

Top Premium linja e produkteve është linja e ngjyrave të 
nuancuara paraprakisht.
Duke iu falendëruar aplikimit të thjeshtë, Top Premium 
nuanca që do të zgjedhni do t´ju lirojë nga përgatitjet e 
gjata dhe do t´ju ndihmojë në përkushtimin për zbukurimin 
e shtëpisë tuaj.

MBULIMI:
2.5 l/20 m² varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e 
sipërfaqes.

PAKETIMI:
2.5 l

NUANCAT:
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6.2.2. KEMOTON PLUS pastë pigmentuese
  EU VOC

6.2.1. PREMIUM GLET masë disperzive për gletim fin të sipërfaqeve të mureve dhe tavanit.
 EU VOC

PREMIUM GLET është masë për gletim fin të sipërfaqeve të mureve 
dhe tavanit, për plotësimin e plasaritjeve dhe zbrazëtirave.Përdoret 
për baza ndërtimore si: suvatë minerale BASIC, pllakat nga fibër 
cementi dhe gips-kartoni, iver pllakat, betoni(së paku 1 muaj i vjetër), 
muret e pa suvatuara nga porobetoni.

APLIKIMI:
Baza duhet të jetë e thatë, e fortë, e pastërt, e pangrirë dhe pa 
mbeturina vajore. Rekomandohet që të gjitha shtresat paraprakisht 
duhet impregnuar me Simpra impregnues universal i tretur në 
proporcion 1:1.  PREMIUM GLET aplikohet 6 orë pas impregnimit të 
bazës në kushtet normale të temeperaturës dhe lagështisë relative 
të ajrit(T=20°C, lag. rel= 65 %). PREMIUM GLET aplikohet në dy 
shtresa me dorë apo me makinë. 

PAKETIMI:
1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

KEMOTON PLUS të tundet mirë dhe të përzihet në ngjyrë. 

PAKETIMI:
0.10 l

6.2.3. KEMOTON STRONG pastë pigmentuese
  EU VOC

KEMOTON STRONG të tundet mirë dhe të përzihet në 
ngjyrë. 

PAKETIMI:
0.10 l

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.2. LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI 6.2. LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

Lyerësit dhe
produktet tjera
për përdorim në
ndërtimtari
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6.2.4. KALIJEV SAPUN  larës
  EU VOC

Sapun kaliumi është sapun i butë, shpërndahet lehtësisht dhe 
ka strukturë koloidalo-granulometrike, vjen me ngjyrë të verdhë 
në të errët dhe ka aromë specifike të vajrave bimore. Lehtësisht 
tretet në ujë duke krijuaj shumë shkumë.

PËRDORIMI:
Përdoret për larjen e mureve në ndërtimtari, largimin e 
sipërfaqeve yndyrore në dru dhe metale, lubrifikimin e shiritave 
lëvizës dhe PVC tubave si dhe për qëllime tjera industriale.

MBULIMI:
5-10 m2/l

PAKETIMI:
1 kg / 18 kg

6.2.5. ALGENON mjet për sanimin e mureve nga myku dhe algat
  EU VOC

Algenon është trëtës biocid i pangjyrë i cili shërben për 
sanimin, eliminimin e mykut dhe algave në sipërfaqet e 
suvatuara, fasadave dhe mureve të bendshme.
Tretet me ujë në proporcion 1:5.

MBULIMI:
0,5 l / 15-30 m2, varësisht nga shkalla e shpërndarjes si dhe 
vrazhdësisë dhe thithshmërisë së sipërfaqes. 

PAKETIMI:
0.5 l

6.2.6. ALGENON PLUS
  EU VOC

ALGENON PLUS është tretje biocide pa ngjyrë për heqjen e 
mykut dhe algëve në fasadat dhe sipërfaqet e brendshme të 
mureve.

PËRDORIMI:
Sipërfaqet me myk të lahen me ujë të rrjedhshëm, nëse 
është e nevojshme, me leçka ose me furçe me makinë. 
Shishja duhet të tundet mirë para së të përdoret. Algenon 
Plus vihet me spërkatje, pa u holluar. Produkti vihet në 
sipërfaqet tërësisht të thata në një shtresë, kurse tek 
sipërfaqet që kanë më shumë myk rekomandohet të vihet 
Algenon Plus në dy shtresa. Lyerja e fundit përkatëse lyhet 
në sipërfaqen tërësisht e thatë të pakën 8 orë pas lyerjes së 
produktit Algenon Plus.

MBULIMI:
0.5 / 2.5 - 5 m2 varësit nga shkalla e mykut dhe varësisht nga 
vrazhdësia dhe absorbimi i bazës.

PAKETIMI:
0.5 l

  VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME VI. MBROJTJA E MUREVE TË BRENDSHME
6.2. LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI 6.2. LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI



VII. BOJË SHTRESËHOLLË PËR 
    SINJALIZIM HORIZONTAL 
   

       Gjithmonë në rrugën e drejte të besueshme dhe kualitative

VII. BOJË SHTRESËHOLLË PËR SINJALIZIM HORIZONTAL

7.1. EKOSIGNOL bojë për sinjalizim horizontal
 EU VOC

Ekosignol – bojë shtresëhollë për sinjalizim horizontal është 
lyerës alkid që thahet në kontakt me ajrin dhe ka veti të 
tharjes së shpejtë. Është tepër elastik dhe ka mbulueshmëri 
të madhe, adezion të shkëlqyer në çdo sipërfaqe rrugore 
dhe është rezistente ndaj gërvishtjeve dhe konsumimit nga 
trafiku.

MBULIMI:
1.8 - 2 m²/l me trashësi filmi të tharë prej 300 mikrona. 
Sinjalizimi horizontal, 4 - 5 m²/l, varësisht nga vrazhdësia e 
sipërfaqes për shtresat e betonit, garazhet, magazinat etj.

PAKETIMI:
0.75 l / 5 l / 18 l
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VIII.     PRODHIMET ME
 PËRDORIM TË VECANTË
        Kualiteti dhe qëndrueshmëria. Lidhur ngushtë.

IX.   RAZRJEĐIVAČIVIII. PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË 
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8.1. TRETËS SINTETIK

8.2. TRETËS UNIVERZAL NITRO

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:
 • Kemolux bojë zmalto sintetike
 • Kemolux universal bojë antikorrozive për metal
 • Kemolux bojë vaji për dru
 • Kemolux primer ajrosës-ventilues
 • Hardlux primer ajrosës-ventilues
 • Hardlux bojë profesionale 

PAKETIMI:
0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:
 • Kemocel bojërat
 • Kemodur S 

PAKETIMI:
0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l
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VIII. PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË 

8.4. HARDULX HAMMERSCHLAG tretës

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:
 • Hardlux Hammerschlag zmalto

PAKETIMI:
0.5 l / 5 l

8.3. TRETËS PËR BOJËRAT ME THARJE TË SHPEJTË

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:
 • Kemolux universal bojë me tharje të shpejtë 
 • Kemolux bojë zmalto me tharje të shpejtë
 • Kemocel bojë me tharje të shpejtë

PAKETIMI:
0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l

8.5. HARDULX RUST BEATER tretës

PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:
 • Hardlux rust beater
 
PAKETIMI:
0.5 l 

VIII. PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË 



126 127

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

Chromos Svjetlost d.o.o.  I  Kosovo & Albania  I  10000 Prishtina 
I www.chromos-svjetlost.al

8.6.   MAESTRO PU PRIMER 

MAESTRO PU primer është primer njëkomponentësh për 
forcimin dhe ndërlidhjen e sipërfaqeve poroze, të pluhurosura 
dhe të lagështa para aplikimit me Maestro 2K PU ngjitës 
parketi.

HARXHIMI:
pastrimi i bazës 0.1-0.15 l/m²
fiksimi i bazës 0.2-0.25 l/m²

PAKETIMI:
5 l

PËRDORIMI:
Vaji i Linit i termopërpunuar përdoret si mjet primer dhe 
lyerës për dru, si mjet lidhës për përgatitjen e primerëve 
tjerëve tjerë.

MBULIMI:
Varësisht nga thithja e drurit.

PAKETIMI:
1 l / 5 l / 20 l

PËRDORIMI:
Vaji i Linit përdoret si primer për mbrojtjen e drurit dhe gurit, 
në prodhimin e bojërave dhe llaqeve etj. Nuk lejohet përdorimi 
në industrinë e kozmetikës, mjekësisë dhe ushqimore.

MBULIMI:
Varësisht nga thithja e drurit.

PAKETIMI:
1 l / 5 l / 20 l

8.7.  ULTRA VAJ LINI I TERMOPËRPUNUAR

8.8. ULTRA VAJ LINI

VIII. PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË VIII. PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË 
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IX. TOP MIX SISTEMI

...mijëra e mijëra nuanca. 
Për mijëra e mijëra dëshira tuaja. 

Për mijëra ide të reja...
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IX. TOP MIX SISTEMI

Kërkimi për nuancën e duhur të ngjyrës të cilën e dëshironi në ambientin 
tuaj shndërrohet në kërkim të mundimshëm dhe eksperimentim, ku në 
shumicën e rasteve rezultati është i paqartë. Nuancimi elektronik do t´jua 
zgjidh këtë problem.

Mjafton të keni në dispozicion një sasi optimale të bazave dhe kolorantëve 
në mënyrë që në çdo moment mund të kemi produktin final të nuancuar.

NUK BISEDOJMË PËR BOJËRAT,
BISEDOJMË PËR NUANCAT -

MIJËRA NUANCA

TON KARTA E CHROMOS-SVETLOST PËRBËHET NGA:
 A10- L54       →  bojëra për fasada dhe mure të brendshme
 S900-S999   →  bojëra për mure të brendshme
 BT01-BT10    →  Betonton bojë për beton 0.75
 01-22             →  Finalplast suva dekoruese me 
     nuanca standarde

IX. TOP MIX SISTEMI



• KEMOLUX llak - SHKËLQIM 
 (bardhë, verdhë, i kuq dhe bazë transparente)

• KEMOLUX llak - MAT
 (bardhë dhe bazë transparente)

• KEMOCEL BS llak
 (bardhë, verdhë, i kuq dhe bazë transparente)

• HARDLUX PROFESIONAL
        (bardhë, verdhë, i kuq dhe bazë transparente)

• AQUALUX llak
 (bezbojni, bardhë, verdhë, i kuq)

• AQUALUX STRONG
 (bardhë dhe bazë neutrale)

• BRAVO
 bojë për mure të brendshme (bardhë)

• KEMOPOL
 bojë për mure të brendshme (bardhë)

• KEMOPOL PLUS
 bojë me mbulueshmëri të lartë për mure të   
 brendshme (bardhë dhe bazë neutrale)

• KEMOPOL PROTECT
 bojë për mure të brendshme rezistente ndaj   
 mykut (bardhë)

• KEMOPOL PREMIUM
 bojë e kualitetit të lartë për mure të    
 brendshme (bardhë dhe bazë neutrale)

• KEMOPOL PREMIUM PROTECT
 bojë e kualitetit të lartë për mure të 
 brendshme rezistente ndaj mykut (bardhë dhe   
 bazë neutrale)

• LATEX STRONG SATIN/MAT/POLUMAT
 vbojë që lahet për mure të brendshme 
 (bardhë dhe bazë neutrale)

• FASENA akril
 bojë për fasadë (bardhë dhe bazë neutrale)

• DISPERVAN
 bojë për fasadë (bardhë dhe bazë neutrale)

• FASENA silikat
 bojë silikate për fasadë (bardhë dhe bazë    
 neutrale)

• FASENA silikon
 bojë silikone për fasadë (bardhë dhe bazë 
 neutrale)

• FASENA fiber
 bojë mikroarmuese për fasadë (bardhë dhe 
 bazë neutrale)

• FASENA elastic
 bojë elastike hidroizoluese për fasadë   
 (bardhë dhe bazë neutrale)

• FINALGRUND UNI
 lyerës themelor per fasadë (bardhë)

• FINAL suva AKRILIKE (AZg dhe AZr)
 (bardhë dhe bazë neutrale)

• FINAL suva SILIKATE (SZg dhe SZr)
 (bardhë)

• FINAL suva SILIKONE (NZg dhe NZr)
 (bardhë dhe bazë neutrale)

• FINAL NANO PREMIUM suva (Zg dhe Zr)
 (bardhë)

• BETONTON
 bojë për beton  (bardhë dhe bazë neutrale)

SISTEMI
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IX. TOP MIX SISTEMI IX. TOP MIX SISTEMI

PRODUKTET QË NUANCOHEN 

 NË TOP MIX SISTEM 
 CHROMOS SVJETLOST:

ZBULONI SPEKTRIN
E PAFUND TË NUANCAVE
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EDER-TRADE shpk
lgj: 17 Rr: Glaukia Durres

M: +35 56 940 69615
E: edertrade@hotmail.com

www.edertrade.com

N.T.N “MAJANCA”
Veternik p.n

10 000 Prishtinë, Kosovë
T: +386 (0)49 837 837
E: majanca@live.com




