
pH: 8-9 

 

БОЯ ЗА КОШЕРИ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специална боя за кошери на водна основа, без мирис,
 и  без  отрицателни  ефекти  върху  пчелното 
семейство.  Боята  предпазва  повърхността  от 
развитието на гъбички, патогени и влага - изолира и 
в същото време позволява на дървото да диша, за да 
поддържа  температурата  и  влажността  на  кошера 
постоянни.  Не е необходимо грундиране с  линолеум 
или  други  грундове  за  дърво.  С  продукта  се  работи 
лесно и бързо, като същевременно осигурява отлична
 текстурирана повърхност без пукнатини. Не се влияе
 от климатичните условия. Предлага се в 6 специално
 проучени  нюанса,  видими  от  пчелите,  които  не 
избледняват.

 Специален цвят за кошери 
 Изсъхва бързо 
 Добра разходна норма 
 Устойчив на UV радиация 
 Лесно за нанасяне 
 Нетоксично

УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНИЯ
Идеално за повърхности от: 
•  дърво 

  Да не  се  нанася  при  температури  под  5oC 
или над 35oC 

  Да не се нанася при относителна влажност 
на въздуха над 80% 

  Прясно боядисани повърхности да се пазят 
от студ и влага за поне 24 часа. 

 Да  се  нанася  върху  напълно  сухи 
повърхности. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвят: Бяло, други цветове 
Вискозитет: 4000 - 6000 mPas at 23oC 
Плътност: 1.26  0,02 gr/cm3  

Съхнене: 1-2 часа 

Следващ слой (*): 6-8 часа 
Разход: 11-13 м2/л на слой 
Разреждане: 5-10% с вода 

(*)  Точното  време  зависи  от  температурата  и  относителната  влажнос  по  време  на 
нанасяне и съхнене. 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА                   НАНАСЯНЕ
 Нанася се върху сухи, чисти повърхности, 

без частици, пречещи на адхезията.
 Добрият резултат зависи от подходящата 

подготовка на повърхността и правилното
нанасяне на материала. 

 Нанесете боята BEE HIVE на два слоя. 

 Вторият слой трябва да се нанесе след като 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ      ПОЧИСТВАНЕ
 Валяк 
 Четка  
 Бояджийски пистолет
  

Докато работите, дръжте инструментите в 
контейнера или в кутията за боя. Отцедете 
добре боята от инструментите в кутията и 
ги почистете с вода. 

ОПАКОВКИ                                         СЪХРАНЕНИЕ
 2.5 л 
 750 мл 

Една година в неотваряни опаковки, при 
температури от 5 oC до 35 oC. 

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА
Продукт от Категория A/г (на водна основа) "Вътрешни/външни декоративни и покривни бои за 
дърво, метал или пластмаса" на Европейска Директива 2004/42 / EC. Лимитни ЛОС стойности: 

130 гр./л. Максималното съдържание на ЛОС на този продукт - готов за употреба - е 75 гр./л.

разреди 5-10% с вода. 

първият е изсъхнал. 
 За да се регулира вискозитета, може да се 


