
 

Perfect Effects Schoolbordenverf 

Описание  

Уникален латекс полиуретанов акрилат на водна основа, върху който може да се пише с тебешир и 

многократно да се мие; идеален за детски стаи, кухни, училища, работни места; нанася се върху  

всички вътрешни повърхности като мазилка, гипсокартон, тапети, дърво, метал и т.н.; 

Приложение 

За училищни дъски или нанасянето му върху повърхности, върху които може да се пише с 

тебешир, като например стена или врата. Подходящи повърхности са също така повърхности с 

предишни покрития или грундирани повърхности. 

 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• Лесен за нанасяне  

• Добра адхезия към нови и боядисани повърхности  

• Висока покривност 

• Слаб мирис и незапалим  

• Идеален за надписване с тебешир 

Цветове и степен на гланц  

Черно. И в много други цветове с помощта на две основни бои, чрез системата Histor смесване на 

цветовете. Ако правите цветна повърхност, използвайте грунд, за да подсилите цвета.  

Мат 

 

Подготовка на повърхността  

Нови повърхности  

Общо приложение:  Премахнете мръсотията и всякакви отломки. Почистете с Histor Perfect Base 

обезмаслител. 

Дърво: Внимателно шлайфайте и обработете с Histor Perfect Base Grondverf Acryl. Някои видове 

дървен материал могат да се третират без шлайфане.  

Стомана: Премахнете ръждата. Голият метал обработете с Histor Perfect Base Grondverf Universeel.  

Филер:  Само за малки неравности, ако е необходимо.  

Довършителни работи: завършване с Histor Perfect Effects Schoolbordenverf.  

 

 



Повърхности покрити със стари слоеве боя в добро състояние 

Общо приложение:  за да се осигури добра адхезия почистете Histor Perfect Base обезмаслител. 

Внимателно полирайте.  

Дърво: Внимателно шлайфайте и обработете с Histor Perfect Base Grondverf Acryl.  

Стомана:  Внимателно шлайфайте и обработете с Histor Perfect Base Grondverf Universeel.  

Довършителни работи: завършване с Histor Perfect Effects Schoolbordenverf.  

Повърхности покрити със стари слоеве боя в лошо състояние 

Общо приложение: Премахнете старите покрития в лошо състояние. Почистете с Histor Perfect Base 

обезмаслител. Внимателно полирайте. 

Дърво: Внимателно шлайфайте и обработете с Histor Perfect Base Grondverf Acryl.  

Стомана: Премахнете ръждата. Голият метал обработете с Histor Perfect Base Grondverf Universeel. 

Филер: Само за малки неравности, ако е необходимо.  

Довършителни работи: завършване с Histor Perfect Effects Schoolbordenverf.  

Важно: върху Histor Perfect Effects Schoolbordenverf може да се пише с училищен тебешир след 48 

часа време за съхнене. След 3 седмици втвърдяване при 20 ° C Histor Perfect Effects 

Schoolbordenverf може да се мие с хладка вода. 

Нанасяне на боята 

Инструменти:   четка (косъм / пластмасови влакна). Velvet велур мече.  

Преди употреба разбъркайте добре.  

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

Препоръчителна дебелина на сухия филм: 35 микрона 

Препоръчва се четка или мече.  

Температура на нанасяне: нанесете при температура между 10 ° C и 25 ° C. 

 

 

 



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

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

приблиз 7 м2 / л.  

 Съхнене при 20 ° C  

време за съхнене: след около 1 час.  

не лепи прах след около 2 часа.  

повторно боядисване: след около 24 часа. 

ПОЧИСТВАНЕ 

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

някакъв алкохол. 

Почистване на инструментите: с вода   

Сухото покритие след около 3 седмици съхнене (втвърдяване при 20 ° С) се почиства с хладка вода. 

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 

Продуктът има около 1 година срок на годност в неотворена запечатана опаковка се съхранява на 

сухо място при температура от 10 ° C до 25 ° C. Полупразните опаковки се изливат в по-малки 

такива, за да се консервират  и да се предотврати изсушаването.  

 

Опаковка 0:25 литър; 0:50 литър; 1 литър. Оптимални свойства се постигат след 3 седмици при 

около 20 ° С. 

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. 

 

 


