
 

БОЯ ЗА БЯЛА ДЪСКА 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2К Полиуретанова боя 
 Висока химическа и механична устойчивост
 Отлична адхезия

 

БОЯ ЗА БЯЛА ДЪСКА  е специална боя, която  превръща
всяка  повърхност  в  бяла  дъска,  готова  за  писане  с 
подходящи маркери, и лесно  се  изтрива,  без  да  оставя 
следи.  Лесна  за  нанасяне  върху  стена,  цимент,  
дърво,  гипсокартон,  електростатично  боядисани 
повърхности  и  др.  Подходяща  за  нанасяне  върху 
стара  бяла  дъска  за  подновяване.  Много  устойчива  на  
ежедневно  почистване.

УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНИЯ 
Идеална за повърхности от:
•  Цимент  
•  Бетон 
•  Дърво 
•  Стомана  
•  Гипскартон 

 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.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвят: Бял 
Вискозитет (Α+Β): 500 - 750 mPas при 23oC 
Плътност (Α+Β): 1.11  0,02 гр./см3  
Съотношение (A:B): 0,75 л (A) с 0,25 л (B) 
Живот на сместа:  50 минути 

Сух на допир (*): 20 минути 

Напълно сух: 7 дни 
Разходна норма: 8-10 м2/л. на слой 
Разреждане: До 5% с разредител за полиуретан 

(*)  Точното време зависи от температурата и относителната влажност,  преобладаващи по 
време на нанасяне и съхнене.  

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. 

  Разбъркайте  компонент  А  с  компонент  Б  с 
бъркалка на ниска скорост за 2-3 минути. След 
това оставете сместа за 30 секунди и след това 
повторете разбъркването за още 1 минута.

 Внимание! Цялото количество от компонент А до В 
трябва  да  се  разбърка  в  пропорцията,  дадена  във 
всеки комплект. Ако трябва да се приложи по-малко  
количество  краен  продукт,  тогава  е  необходимо 
претегляне на съставките в същото съотношение.
 Трябва също така да се внимава сместа (A + B)

 да не се остави в контейнера за повече от 50 
минути  без  да  се  работи,  защото  материалът 
ще  започне  да  коагулира  и  ще  бъде 
невъзможно да се работи след това. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ ПОЧИСТВАНЕ 
 Валяк 
 Четка  
 Airless пистолет 
 

 След това нанесете материала върху повърхността
 с валяк или четка на един или два слоя. 

  За  да  се  регулира  вискозитета,  може  да  се 
разреди 5% с разредител за полиуретан. 

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

ОПАКОВКИ СЪХРАНЕНИЕ 
 0,75 л +0,25 л Една година в неотваряни опаковки,при температури 
                                                                          от  5° C до 35°C. 



 

 

 КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА 
Продукт  от  Категория  A/к  (на  конвенционална  основа)  "Двукомпонентни  продукти  за 
покрития"  на  Европейска  Директива  2004/42  /  EC.  Лимитни  ЛОС  стойности:  500  гр./л. 
TМаксималното съдържание на ЛОС на този продукт - готов за употреба - 499 гр./л. 


