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NEON NEOLAC 
(LLAK DRURI ME NGJYRE)  

Skedë Teknike  
 
PËRSHKRIMI:  

NEOLAC është një llak pa ngjyrë ose me ngjyra të ndryshme i ideuar për 
zbukurimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e çdo prodhimi të drurit si për përdorim të 
brendshëm ashtu edhe për rastet e përdorimit të jashtëm sepse është rezistent 
ndaj të gjithë agjentëve atmosferikë. Ka një shtim të shkëlqyer dhe ndjek 
besueshmërisht sjelljen e drurit në çdo situatë atmosferike duke mos formuar 
cipë por duke u thithur nga druri, gjithashtu për arsye të përbërësve të tij e 
mbron drurin nga myku e parazitët. 

 
NGJYRA: Ofrohet në 11 ngjyra së bashku me transparentin (llakun transparent). 
 
PARAPËRGATITJA:  
SIPËRFAQA TË REJA:  

Duhet të jenë të pastra dhe pa vajra, graso, pluhura dhe duhet 
të jenë përpunuar me letrën zmerile përkatëse. Mbas 
parapërgatitjes së sipërfaqes kalohet një dorë llak. 

SIPËRFAQE QË RILYHEN: 
Mundohemi të pastrojmë sa të jetë e mundur më mirë  
sipërfaqen nga llaku i vjetër duke përdorur gërryesin e 
bojës dhe letrat zmerile, e ç’pluhurosim dhe kalojmë një 
dorë llak. 

 
PËRDORIMI:  

Nuk rekomandohet përdorim në sipërfaqe të ngrira ose të lagështa si edhe kur 
temperatura e ambientit është nën 50C. Llakun mund ta përdorim me penel 
ose pistoletë. Dhe një dorë e vetme është e mjaftueshme për të arritur ngjyrën 
e kërkuar. Mbetjet e lëna mund ti pastrojmë me një copë të butë. Për sipërfaqe 
të errta kalojmë dhe një dorë të dytë mbas 24 orësh. Tretet me White Spirit. 

 
KONSUMI: 

8 – 10 m2/litër në sipërfaqe të parapërgatitura siç duhet. 
 
KOHA E THARJES:  

Zakonisht deri në 4 orë dhe rilyhet mbas 24 orësh. Në rast se kushtet 
atmosferike janë të ftohta ose me lagështi koha e tharjes është më e 
madhe. 

 
Pas lyerjes: Pastroni pajisjet menjëherë pas përdorimit me white spirit. 
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