
  

 

Декоративно покритие с ефект на прозрачна черна дъска, базирано на полиуретанова 

смола в разтворител. Покритието позволява получаването на равна повърхност, върху 

която може да се пише с маркер и е лесно за почистване. Приложение на закрито.  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 боя с ефект на прозрачна черна дъска  

 възможност за писане с водни маркери 

 Лесна за почистване 

 Лъскава 

 Лесно нанасяне 

 Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.legs 

n.161/2006г.), които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в 

околната среда. 

 

Гланц 

Гланц (90-95 гланц при 60°)  

 

Цвят – безцветен  

 

БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ 

Относително тегло:   1,1 ± 0,05 кг/л   

Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°C):   54% ±2  

Вискозитет:   35-50 секунди 

Теоретична разходна норма:  14 м2/л на слой в зависимост от състоянието на основата 

Време за съхнене:  суха на допир :  1 час  

Повторно боядисване – 2-4 часа (може да варира в зависимост от условията на околната 

среда).  

Срок на годност (хладно и сухо място):  12 месеца (чувствителност към измръзване)  

Точка на възпламеняване (DIN 53213): По-малко от 40 ° C 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Разклатете добре преди употреба 

Метод на нанасяне:  четка  

Разреждане:  -  

Количество разредител:  продуктът е готов за употреба 



  

Забележка. След отварянето на опаковката, продуктът трябва да се употреби напълно, 

след като се втвърди не може да бъде употребяван.  

Подготовка на повърхността:   

Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, без прах и участъци със слаба адхезия. В 

случай на замърсяване от плесени или водорасли, задължително предварителна 

обработка на повърхностите с подходящи продукти за борба с мухъл. Ако е необходимо, 

обезмаслете старите повърхности, използвайки специален разтвор. Невтвърдилата се 

мазилка и петната могат да предизвикат обезцветяване, маркиране на пръстени.  

В случай на боядисани повърхности, проверете съвместимостта и адхезията преди да 

нанесете продукта. За варови повърхности и особено за абсорбиращи основи се нанасят 

подходящи грундове.   

Грундиране:  

2 x PITTURA LAVABILE клас1 (Hydromatt за Univer или Extramatt за Sigma Coatings) 

Боя 

2 xSCRIVIMI  

Забележка: За нанасяне върху повърхности като алуминий, стомана, дърво, ние 

препоръчваме предварителен тест. Не забравяйте, че силния гланц придава на 

повърхността светъл и приятен вид, което може осезаемо да промени цвета на основата.  

Не нанасяйте, когато температурата на околната среда и/или повърхност е под 5 ° C или 

над 40 ° C и влажността е повече от 85%. 

• ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Интериорна боя с ефект на прозрачна черна дъска, базирана на полиуретанова смола във 

фаза на разтворител. Твърд вещество около 54% ± 2, относително тегло 1.1 ± 0.05 кг/л и 

разход на нанасяне 14 м2/л за слой. 

 


