
pH: 8-9 

 

ТЕБЕШИРЕНА БОЯ 

 Декоративен финиш 
 Висока разходна норма 
 Лесно нанасяне 
  

Декоративна  боя  на  водна  основа,  която  създава 
матово покритие и множество декоративни ефекти. 
Идеална за възстановяване и декорация на дървени 
мебели,  стени  или  предмети,  изработени  от 
различни  материали  като  дърво,  стъкло,  желязо, 
пластмаса,  тапети,  тухли,  цимент  и  др.  Нанася  се 
върху всяка стара повърхност, боядисана с боя или 
лак  и  не  изисква  предварителна  обработка, 
шлайфане или грунд.

УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНИЯ
Идеална за повърхности от: 
•  Бетон 
•  Гипс 
•  Дърво  
•  Тухли 
•  Стъкло 
•  Пластмаса 
•  Метал 

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

 Да не се нанася при влажност на въздуха над
 80% 

  Влажните  повърхости  трябва  да  се  оставят 
да изсъхнат напълно преди нанасяне. 

  Прясно  боядисаните  повърхности  трябва  да 
се защитят от студ и влага поне за 24 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят: Бял 
Вискозитет: 7500 - 8000 mPas при 23oC 
Плътност: 1.55  0,02 гр/см3  

Съхнене: 30 минути 

Следващ слой (*): 4-6 часа 
Разход: 10-12м2/л. на слой
Разреждане: 5-10% с вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА                   НАНАСЯНЕ 

 Добрият резултат зависи от подходящата 
подготовка на повърхността и правилното
 нанасяне на материала. 
 

 Нанася се върху сухи, чисти повърхности, 
без частици, пречещи на адхезията. 

  Нанесете  ТЕБЕШИРЕНА  БОЯ  върху 
повърхността на два слоя 

 Вторият слой трябва да се нанасе след като 
първият е изсъхнал. 

  За  да  се  регулира  вискозитета,  може да  се 
разреди с вода 5-10%. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ                        ПОЧИСТВАНЕ
 Валяк 
 Четка  
 Airless  

ОПАКОВКИ СЪХРАНЕНИЕ
 750мл
   330мл 

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

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА
Продукт от Категория A/a (на водна основа) "Продукти за матови покрития за вътрешни стени и
 тавани (гланц <25@60°)" на Европейска Директива 2004/42 / EC. Лимитни ЛОС стойности: 30 
гр./л. Максималното съдържание на ЛОС на този продукт - готов за употреба - е 29 гр./л. 

Пет години в неотваряни опаковки, 
при температури от 5 oC до 35 oC. 


