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Simboli Përshkrimi Dimensioni 
në mm

Arikulli
nr

Vija 

Shigjetë drejtimi drejtë

Shigjetë drejtimi 
djathtas / majtas

Shigjetë kthimi
djathtas / majtas

Shigjetë drejtimi
shtesë djathtas / majtas

Trekëndësha

Shkrime / Numra 

Katror

Biçikleta

1000 x 100
1000 x 120
1000 x 150
1000 x 180
1000 x 250
1000 x 300
1000 x 500

5000 x 750
7500 x 750

500 x 500 KH500500

2500 x 900 
3500 x 900

5000 x 1050 
7500 x 2900

1050 x 800 
2000 x 1500

500 x 700 
2000 x 1000 
6000 x 2000

1050 x 800 
2000 x 1500

BH1050800 
BH20001500

TH500700 
TH20001000 
TH60002000

200
300
500
1200
1600
2400
3000
4000

VH1000100 
VH1000120
VH1000150 
VH1000180 
VH1000250 
VH1000300 
VH1000500

SH5000750 
SH7500750

SH2500900 
SH3500900

SH50001050 
SH75002900

SH1050800 
SH20001500

30 STOP
BUS
TAXI

40
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RRUGËT TUAJA, PËRKUSHTIMI YNË...



RRUGËT TUAJA, PËRKUSHTIMI YNË...
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Për shikueshmëri dhe siguri më 
të madhe në rrugë 
Sinjalizimi horizontal luan një rol kryesor në garantimin e 
sigurisë në rrugë, duke udhëhequr këmbësorët, çiklistët, 
makinat dhe autobusët në rrugët më të sigurta që ata 
mund të ndërmarrin.

6



7

NGJYRË NJË KOMPONENTËSHE
• është ngjyrë solide një komponentëshe me përqëdrim të ulët të 

tretësit, pa aromë dhe me bazë të akrilatit
• shtresë e holle ngjyre e me të dhena teknike të shkëlqyeshme të 

materialit
• është i përshtatshëm për të dyja sipërfaqet bituminoze (psh asfalt 

mastikë, beton asfalt) gjithashtu edhe sipërfaqe betoni
• është i përshtatshëm për makineri konvencionale aplikimi

Informacion i përgjithshëm
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, pa vajra, naftë, zhavorr apo ma-
teriale të tjera ndotëse. Shenjat e tjera ekzistuese duhet të kontrollohen 
të shihen a janë në përputhmëri me materialin qe do të aplikohet.

Ngjyra e bardhë
Densiteti afërsisht. 1.57 kg/l +/- 0.04
Përmbajtje solide 75%
Trupi solid afërsisht. 55.34%
Përmbajtje tretësi max. 25%
Tretës Kur është e nevojshme shtohet 2% tretës 

ngjyrë solide të lartë për optimizuar vetitë 
ose në rast të temperaturave te larta.

Koha e tharjes Koha e tharjes varet nga kushtet klima-
terike në terren (temperatura, lagjështia, 
era) nga materiali, trashësia e aplikimit apo 
sipërfaqja e rrugës. 

Temperatura për aplikim min. +5°C
Temperatura e sipërfaqes + 5°C deri +45°C
Lagështia max. 75 % 

Të dhëna teknike



Për shikueshmëri dhe siguri më 
të madhe në rrugë 
Ngjyra termopastike e projektuar për tu aplikuar në zona 
urbane me trafik të madh apo në autostrada, e projektuar 
për standartet e Bashkimit Europian.
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NGJYRË TERMOPLASTIKE
• vizibilitet i shkëlqyer gjatë ditës
• shkallë të madhe të bardhësisë
• vizibilitet i jashtëzakonshëm gjatë natës
• për të gjitha sipërfaqet bituminoze
• është i përshtatshëm për makineri konvencionale aplikimi

Informacion i përgjithshëm
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër, pa vajra, naftë, zhavorr apo ma-
teriale të tjera ndotëse. Shenjat e tjera ekzistuese duhet të kontrollohen 
të shihen a janë në përputhmëri me materialin qe do të aplikohet.

Ngjyra e bardhë / verdhë / kuqe
Trashësia e shtresës > 2 mm
Pesha specifike 1,95 – 2.05 kg/l
Pika e shkrirjes > 90 °C
Temperatura e procesimit midis 170 °C dhe max 220 °C
Konsumi 4-7 kg/m2
Refleksi P21 100-800μ 3:1 , approx. 350 g/m2

Të dhëna teknike



Për shikueshmëri dhe siguri më 
të madhe në rrugë 
Sinjalizimi horizontal luan një rol kryesor në garantimin e 
sigurisë në rrugë, duke udhëhequr këmbësorët, çiklistët, 
makinat dhe autobusët në rrugët më të sigurta që ata 
mund të ndërmarrin.
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NGJYRË E PLASTIFIKUAR
• Ngjyrë pa tretës
• Aplikim i shpejtë
• është i përshtatshëm për të dyja sipërfaqet bituminoze (psh asfalt 

mastikë, beton asfalt) gjithashtu edhe sipërfaqe betoni
• Kualitet stabil për dy deri në tre vite (varësisht nga volumi i trafikut 

dhe trashësia e aplikimit)
• Është resistent ndaj ndryshimeve klimaterike

Informacion i përgjithshëm
Bascolin është ngjyrë plastike e ftohtë 2 komponentëshe e cila është e 
bazuar në ngjitësin methacrylate. Mund të përdoret për të gjitha llojet e 
sipërfaqeve duke u nisur që nga asfaltet e ndryshme, sipërfaqet me be-
ton dhe aplikohet për të gjitha llojet e rrugëve nacionale dhe urbane.

Ngjyra e bardhë, e verdhë
Densiteti afërsisht. 1.57 kg/l +/- 0.04
Përmbajtje solide 75%
Përmbajtje tretësi 0%
Tretës Kur është e nevojshme shtohet 2% tretës 

ngjyrë solide të lartë për optimizuar vetitë 
ose në rast të temperaturave te larta.

Koha e tharjes Koha e tharjes varet nga kushtet klima-
terike në terren (temperatura, lagjështia, 
era) nga materiali, trashësia e aplikimit apo 
sipërfaqja e rrugës. 

Temperatura për aplikim min. +5°C
Temperatura e sipërfaqes + 5°C deri +45°C
Lagështia max. 75 % 

Të dhëna teknike



info@via-ks.com
+381 (290) 310 300
Rr “Mehmet Gradica”
Gërlicë, 70000, Ferizaj

VIA SHPK


