
 
 

 

 

 

 

 

                                                          ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ                        

                                                    БОЯ ЗА ДВИГАТЕЛИ  

Код:                                                         26603, 26606
  

 
Приложение:                                                       Авторепаратура/ Боя 

Качества  и  свойства:                        Много  добра  адхезия,  бързо  съхнене,  добро 
покритие,  добро  разливане,  много  добро  пълнене, 
предпазва  от  влага  и  замърсявания,  без  пигменти, 
състоящи  се  от  тежки  метали  и  газове,  считани  за 
вредни за озоновия слой.

Основни характеристики:                           Специална термоустойчива боя на 
силиконова  основа  за  декорация  и  защита  на 
двигатели.  Подходящ  и  за  всички  други 
повърхности, изложени на топлина.

Начин на нанасяне:                       Нанася се върху студени повърхности. 24 часа след  
нанасянето  материалът  трябва  да  бъде  предварително  
изпечен  при  160°  -  200°C  за  прибл.  45 минути, за да 
може  боята  да  изпълни  своята  функция.  Не  печете  
предварително на по-ниски температури от посочените.  
Използвайте  флакона  при  20  -25°C,  разклатете го  за  
няколко  минути,  напръскайте  на  разстояние  прибл. 
20/25 см от повърхността, която ще се третира,  като  се  
държи  вертикално.  За  да  се  постигне  равномерно 
нанасяне  на  продукта,  препоръчително  е  да разклащате
флакона  от  време  на  време  по  време  на  употреба.  
Нанесете  на  леки,  кръстосани слоеве,  първо вертикално 
и след това хоризонтално.Практически примери:                                            

При ниски температури предварително загрейте флакона в гореща вода до температура 20 - 25°C. 
Не използвайте други източници на топлина като пламъци, нагреватели, камини, печки, слънчева 
светлина, нагрети повърхности и др. Не нанасяйте при наличие на прекомерна влажност и при 
температури под 15° C. Отстранете боята с ацетон и/или нитроразредител.
 
Характеристики и други технически спецификации: 
 
Финиш:                                                 Гланцов финиш и матов финиш

Цвят:                                                               Сребрист, черен мат (устойчив на температури 
до 300°C, за кратко време дори до 600 °C) 



 
 

 

 

 

                    

Екстериор / интериор
(излагане на боядисания обект):                          Да / да 
 
Срок на годност / съхранение / свойства:       

 

Перфектно затвореният флакон, с оригинално 
разположени капачки и задвижващи механизми, 
запазва своята функционалност 10 години, ако се 
съхранява правилно, до 10-25°C и 60% относителна 
влажност. Съхранявайте на хладно, сухо и защитено
 място, защитено от пряка слънчева светлина и 
други източници на топлина. Никога на места, 
където температурата може да достигне 50°C

Процес на нанасяне: 
 
Подготовка на повърхността: 
Повърхността трябва да е суха и чиста, а частите, които не се третират, трябва да бъдат 
предварително облепени. Броят на слоевете винаги зависи от нормалната абсорбция на 
повърхността. Повърхностите с по-висока абсорбция изискват повече слоеве!

Нанасяне: 
Вижте цикъла на нанасяне! Материали, засегнати от топлина, като глави на цилиндъра, блокове на 
двигатели, скоби, водни помпи, части на изпускателната система и т.н. 
 
Забележка: 
Пигментите могат да променят нюанса си под въздействието на топлина, без да засягат 
характеристиките на сцепление на филма . Боята се втвърдява при бавно нагряване. Устойчивостта 
на посочените температури е периодична, а не непрекъсната. По време на фазата на предварително 
изпичане акрилната част е изгоряла и може да излъчва характерна миризма, която изчезва в края на
 цикъла. Не боядисвайте повърхности в пряк контакт с пламък или в контакт с хранителни 
продукти (например скари за барбекю и др.).

   Съхнене Сух на допир Напълно сух 

Темп. на обекта  
20 °C,  
60% относ. влажност

24 h / 36 h според
 15 - 20 min. дебелината на слоя 


