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СИНТЕТИЧНО ГУМИРАНО ПОКРИТИЕ
Инструкции за боядисване с бояджийски пистолет 
RUBBERcomp® синтетична гумирана боя образува плътен, устойчив филм. Материалът е базиран на 
специално гума- полимер покритие, което образува устойчив на износване и атмосферни влияния 
слой. Боята  се отстранява лесно чрез издърпване от повърхността, която е запазила блясък под 
защитния слой.
Четири слоя RUBBERcomp® са достатъчни, за да осигурят надеждна дебелина върху колата. За 
по-добра устойчивост се препоръчва нанасянето на 6 слоя.  

Голямото съдържание на пигменти в продукта прави полагането на грунд или подобрители за цвят 
ненужно. Въпреки това при нанасянето на светли цветове с по- слабо покритие, флуоресцентни 
цветове и цветове металик, особено върху тъмни повърхности, се препоръчва нанасянето на два 
първоначални слоя бяла боя Rubbercomp. Ако искате да сте напълно сигурни, че след издърпване на 
слоя няма да има остатъци от боя се препоръчва нанасяне на първи прозрачен слой 
RUBBERcomp®. Ако искате повърхността да е мат или гланц, като последен слой можете да 
нанесете безцветен гланц или мат RUBBERcomp. Стандартно цветове са сатен освен ако не е 
упоменато друго.  

ИНСТРУКЦИИ ЗА БОЯДИСВАНЕ С БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ:

RUBBERcomp за нанасяне с бояджийски пистолет трябва да се разреди: 
70% RUBBERcomp®, 30% разредител RUBBERcomp®

Налягане 2,5 - 3,0 бара, дюза 1,4мм
Покривност на 1л готова смес:
Една ръка                                                    6 – 8м2 

6 ръце (препоръчителен минимум)  1,5 –    2м     2

Препоръчителен минимум за пребоядисване на кола (6 слоя)  
малка (6м2)         4,5-6л готова смес
средна (8м2)           6-8л готова смес
голяма (10м2)     8-10л готова смес



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако колата е била пребоядисвана или поправяна с боя различна от 
двукомпонентна би могла да възникне реакция. 

Винаги първо изпробвайте боята върху участък, който не се вижда.
Не носим отговорност за възможни щети при нанасяне на  
RUBBERcomp® върху еднокомпоненто покритие или некачествени 
поправки. 

Моля, нанасяйте от една до две ръце бяла боя RUBBERcomp® 
когато ще полагате флуоресцентни цветове, цветове металик и 
перла или светъл цвят върху тъмна основа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Осигурете просторно място, което да побере колата и което да е проветриво или снабдено 
с вентилационна система. Температура  (20°C).  

Измийте и изчистете повърхността
Преди да нанесете RUBBERcomp® изчистете добре всички повърхности, върху които ще се 
нанася боята, като отстраните всички петна от асфалт, насекоми и всякакви замърсявания.  

Подсушете повърхността
Като използвате обезмаслител почистете добре областта, върху която ще се нанася боята, като 
премахнете всички мазнини, силикон, восък и т.н. След почистване, подсушете с кърпа за 
подсушаване като избягвате използването на хатриени кърпи, които могат да оставят прашинки по 
повърхността.

Защитете всички повърхности, които не искате да боядисате 
Като използвате тиксо и найлон изолирайте повърхностите, върху които няма да се нанася 
RUBBERcomp®. Оставете 5-10 cм пространство между тиксото и ръбовете на повърхността за лесно 
отстраняване на излишо нанесена боя.
Носете подходящо предпазно облекло 
При пръскане на боя винаги носете предпазно облекло, маска и очила. 



Разредете RUBBERcomp 
Разредете, като следвате инструкциите.  Като всяка друга боя 
RUBBERcomp® трябва да се разклаща всеки път когато се долива 
в казанчето.

Първо изпробвайте боята
Изпровайте техниката си на нанасяне върху участък, който 
не се вижда. 

Нанесете първата ръка
Нанесете един слой RUBBERcomp®. Покрийте навсякъде, но без 
да нанасяте твърде дебел слой. При желание можете да нанесете 
като първи слой безцветен RUBBERcomp®, което ще спомогне 
премахването на всички остатъци, когато решите да отстраните 
боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Разклащайте казанчето всеки път когато добавяте боя. Почиствайте 
редовно дюзата, за да предотвратите наслоявания и нерегулирана струя. Не 
оставяйте боята да засъхне в пистолета. Ако е нужно почистете като 
пръскате само разредител. Нанасяйте със стабилни, плавни движения като 
държите пистолета на 15см до 20см разстояние.  Препоръчваме 1,3 – 1,4 
дюза, налягане 2,5 – 3,0 бара. За по- подробна информация погледнете 
Информационния лист. 

Боядисвайте на отделни участъци, като започнете от тавана и продължите 
на долу. Винаги боядисвайте от горе на долу. Когато стигнете края проверете 
дали повърхността е достатъчно суха и започнете отново от мястото, където 
сте първо сте нанесли боята. Изчаквайте поне 15мин. между нанасянето на 
всяка следваща ръка. Винаги боядисвайте равни повърхности /таван, капак/
като първата ръка нанесете от горе на долу, а втората от едната страна към другата, за да се избегне 
появяването на щрихи. Не докосвайте RUBBERcomp® по време на боядисването. Продължете с 
нанасянето от горе на долу на допълнителни три слоя. След приключване оставете да изсъхне за 24ч. 
Ако е необходимо регулирайте силата на струята след всяка ръка, за да осигурите нанасяне на мокър 
слой. Не нанасяйте твърде много боя за една ръка, за да предотвратите стичане. Няколко мокри 
слоя ще дадат отличен резултат. Обърнете специално внимание на чупливи и трудни за достигане 
повърхности, като например дръжки на врати. Образуваният слой след нанасяне на всички ръце 
трябва да е достатъчно дебел. 

Отстраняване на тиксо и предпазни материали   
След нанасяне на последния слой и докато е още мокър веднага отстранете тиксото и останалите 
защитни материали, които са в контакт с нанесения слой. Останалото тиксо и защитни материали 
трябва да бъда премахнати след като слоя изсъхне. При нужда използвайте нож- препоръчва се 
пластмасов, за да не се нарани боядисаната повърхност. 

Съхнее
Четири ръце RUBBERcomp® съхнат за преблизително 4 часа. Въпреки това се препоръчва 24ч 
съхнене. Не докосвайте повърхността. Повърхността не трябва да има досег с други вещества. Дебел 
слой боя може да има нужда от повече време за съхнене. След 2 дни при температура 20 ° C или по- 
висока, слоят е окончателно сух. 



Боядисване на джанти с RUBBERcomp® спрей

RUBBERcomp® е лесен и бърз за употреба. 
Изложените тук инструкции са за боядисване 
на джанти, но важат и за боядисване на други 
обекти.  

Най- лесният и "чист" начин за нанасяне на 
RUBBERcomp® спрей върху джанти е като 
ги свалите от колата.

RUBBERcomp® спрей образува синтетичен, 
гумиран, дебел слой. Съдържаните концентри-
рани пигменти правят използването на подобрители за цвета излишни. Ако искате да нанесете 
светъл цвят върху тъмен просто използвайте стандартния бял цвят RUBBERcomp® за основа. 
Въпреки че 2 ръце RUBBERcomp са достатъчни за промяна на цвета се препоръчва нанасянето на 4 
за да бъде образуван достатъчно дебел , устойчив и лесен за отстраняване слой. 

Два до три спрея са достатъчни за комплект от 4 джанти. 

ВИНАГИ ИЗПРОБВАЙТЕ БОЯТА ПЪРВО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТ, КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДА. 
НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ НАНАСЯНЕ НА 
RUBBERCOMP ВЪРХУ 1- КОМПОНЕНТНИ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНИ ПОКРИТИЯ.

МОЛЯ НАНАСЯЙТЕ ЕДИН ИЛИ ДВА СЛОЯ БЯЛА БОЯ RUBBERcomp® ПОД СВЕТЛИ 
ЦВЕТОВЕ, ЦВЕТОВЕ СЪС СЛАБА ПОКРИВНОСТ, КАКТО И ВЪРХУ ВСИЧКИ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЦВЕТОВЕ, ЦВЕТОВЕ МЕТАЛИК И ПЕРЛА И ВИНАГИ КОГАТО ИСКАТЕ 
ДА СМЕНИТЕ ТЪМЕН ЦВЯТ СЪС СВЕТЪЛ.

Инструкции за боядисване

 Температурата трябва да е достатъчно висока (20°C).

Измийте и почистете повърхността 
Преди да нанесете RUBBERcomp® почистете добре повърхностите, които ще бъдат боядисани, 
премахнете всички петна от афалт и замърсявания.

Подсушете повърхността
Като използвате обезмаслител почистете добре областта, върху 
която ще се нанася боята, като премахнете всички мазнини, 
силикон, восък и т.н. След почистване, подсушете с кърпа за 
подсушаване като избягвате използването на хатриени кърпи, 
които могат да оставят прашинки по повърхността.

Защитете всички повърхности които няма да боядисвате

Защитете всички повърхности, върху които не искате да попадне RUBBERcomp®. Ако искате да боядисате само 

външната страна на джантата, използвайте тиксо и найлон за да предпазите повърхността.  



Носете подходящо предпазно облекло 
При пръскане на боя винаги носете предпазно 
облекло, маска и очила.

Разклатете спрея
Разклатете спрея в продължение на 2 минути преди да 
започнете нанасянето, за да се смесят съставките. 
Разклащайте спрея и преди нанасянето на всяка 
следваща ръка. 

Първо изпробвайте боята върху тест карта 
Първо изпробвайте начина на пръскане върху друга 
повърхност. 
Нанесете първа ръка
Нанесете първата ръка RUBBERcomp® по цялата 
повърхност, като внимавате слоя да не е твърде дебел. 
Оставете да изсъхне- поне 15 минути. Нанесете първа 
ръка на всички джанти, които ще боядисвате.
Инструкции за боядисване
Боядисвайте със стабилни, плавни движения като 
държите спрея на 15- 20см разстояние. Винаги 
боядисвайте от вън навътре, за да избегнете разливане.   
Периодично проверявайте и почиствайте дюзата, за да 
предотвратите наслагването на остатъчна боя по нея.

Боядисвайте на отделни участъци и от различни ъгли, за да добиете равна, гладка повърхност. Не 
докосвайте RUBBERcomp® по време на боядисването. Нанесете още три допълнителни слоя. След 
като приключите, оставете да съхне 24ч. Помнете, че не трябва да нанасяте твърде много боя за една 
ръка, за да не се разтече. Няколко нанесени мокри слоя ще дадат отличен резултат.  

Отстраняване на тиксо и предпазни материали   
След нанасяне на последния слой и докато е още мокър 
веднага отстранете тиксото и останалите защитни 
материали, които са в контакт с нанесения слой. 
Останалото тиксо и защитни материали трябва да бъда 
премахнати след като слоя изсъхне. При нужда 
използвайте нож- препоръчва се пластмасов, за да не се 
нарани боядисаната повърхност. 

Съхнене
Четири слоя RUBBERcomp® ще са напълно сухи за 4 часа. Въпреки това, е препоръчително 24ч 
съхнене. Да не се докосва боята. Боята да няма контакт с други субстанции. Дебел слой боя може да 
има нужда от повече време за съхнене. След 2 дни при температура 20 ° C или по- висока, слоят 
достига пълна твърдост. 

Помнете, че този тип работа изисква време и търпение. Излишна прибързаност само би 
намалила качеството на резултата.




