
Schimmelbestendige Muurverf  

Продукт предназначен за предпазване на стената от мухъл за вътрешни помещения въз основа на 

акрилни дисперсии. 

Приложение  

Боядисване на места против мухъл, където това е необходимо. Да не се използва в области, в 

които е възможен контакт с (животински) храна. Подходящ за (порести) каменисти повърхности, 

както и мазилка, зидария и бетон. Боядисване на мазилка, гипсокартон. Боядисване върху стари 

слоеве боя. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• устойчивост     • миещ и почистващ се 

• мат                     • добра покривност 

Цветове и степен на гланц  

бял; мат 

Подготовка на повърхността 

Боядисване на мухлясали покрития и покрития в лошо състояние 

Премахнете мухъла с подходящ агент. Ако е възможно, премахнете причината за  мухъла. 

Почистете повърхността старателно, така че внимателно отстранете боята в лошо състояние.  

Ако сте използвали паста за тапети (целулозно лепило ),трябва да ги накиснете 10-20 минути, след 

което мекият слой се разделя с помощта на шпакла. Това може да се повтори.  

Алкидни бои за стени (синтетични), и добрите акрилни латекси (с високо съдържание на 

свързващо вещество), могат да бъдат отстранени само с боя стрипер. 

След отстраняване на слоевете, ако е необходимо, почистете отново с вода и амоняк или 

обезмаслител, изплакнете. Всичко останало отстранете с фиксиращ грунд.  

След достатъчно време за изсъхване, нанесете боята.  

Нанасяне на боята 

Инструмент: четка или валяк. Нанесете равномерно.  

Преди употреба разбъркайте добре.  

Разреждане, ако е необходимо за големи площи, до около 5% вода. 

Четка / мече. Препоръчва се нансянето на един слой, в зависимост от основата. За повърхности с 

много мухъл се нанася и втори слой. 



Нанасяне при температура между 10 ° C и 25 ° C.  

След изсъхване в продължение на 48 часа след нанасянето, избягвайте продължително 

пребиваване в боядисаната зона. 

Покривност  

Практическата разходна норма зависи от структурата на основата, дебелината на филма, 

инструментите за нанасяне, условията по време на нанасянето. Теоретичната разходна норма е 7-8 

м2/л върху здрава и гладка, неабсорбираща повърхност.  

Съхнене при 20 ° C  

Не лепи прах след около 1 час.  

Повторно боядисване след около 4-6 часа. 

ПОЧИСТВАНЕ  

Петна и пръски от разлято:  Да не се оставя да изсъхне, веднага се отстрани с кърпа и евентуално 

вода или алкохол. 

Почистване на инструментите: с вода   

След около месец съхнене: почистване с вода, неутрален препарат и мека четка  

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 

Пазете от замръзване. В неотворена запечатана опаковка се съхранява на сухо място при 

температура от 10 ° C до 25 ° C, този продукт има приблизително две години срок на годност. 

Полупразните опаковки се изливат в по-малки такива, за да се консервират  и да се предотврати 

изсушаването.  

Опаковка 750 куб.см.; 2,5 литра • Оптимални свойства след една седмица при около 20 ° C.  

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ и обработка на отпадъците  

За конкретни подробности за безопасност, които са приложими при обработване на този продукти 

информация относно третирането на остатъците боя и отпадъците, се обърнете към 

информационния лист на този продукт. 

  

 


