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ОПИСАНИЕ: Водоразтворим тиксотропен декоративен латекс на база латексова емулсия  

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

- неосапуняем, по тази причина е подходящ за боядисване на алкални повърхности 

- може да се използва като декоративно бързо съхнещо покритие за стени и тавани в чакални, 

кабини, входове и др. и като покритие на тръбопроводи 

- лесен за почистване 

- елиминира шупливостта на повърхността, дишащ  

- без стичане, когато се нанася върху асфалтова повърхност 

- слаба миризма по време на нанасянето  

- много добра покривност 

- не трябва да се нанася при температура на въздуха или повърхността по-ниска от 5°С 

 

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ:  бял (може да се тонира)   

Основни данни при 20 ° C  

Плътност : 1.5 гр/см3 

Съдържание на твърдо вещество : 42+-2%  

ЛОС: максимум 0гр/кг (директива 1993/13/ЕС, SED) 

          максимум 0гр/л (0lb/gal) 

Разходна норма:  7-10м2/л на две ръце в зависимост типа и структурата на повърхността 

 

Сух на допир : 30 минути при относителна влажност  50% 

 

Повторно боядисване: мин.2 часа при относителна влажност  50% 

Срок на годност (на хладно и сухо място) : 24 месеца 

Температура на запалване : над 65°C 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПОВЪРХНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРИ:  

- нанася се на един или два слоя върху бетон, мазилка, гипсокартон, шпакловка, талашитени 

плоскости и нормални изолиращи материали 

- температурата на повърхността трябва да е най-малко 5°С 

 

 



 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

- разклатете преди употреба 

- температурата на боята е препоръчително да бъде над 15°C, иначе може да се наложи 

използването на допълнително разредител, за да се постигне нужния вискозитет за нанасяне 

- прекаленото количество на разтворител се отразява в намалена устойчивост срещу хлътване  

 

Airless spray 

Препоръчителен разредител: чешмяна вода 

Количество на разредителя: 0-10% в зависимост от исканата дебелина на слоя и условия на 

нанасяне 

Дюза: приблз. 0.46 – 0.53 мм(=0.018-0.021 в) 

Налягане на дюзата: 16.5 МРа(=около 165 бара, 2340 p.s.i.) 

 

Четка  

Препоръчителен разредител: чешмяна вода 

Количество на разредителя: 0-7% 

 

Разтворител за почистване: чешмяна вода 

 

Предпазни мерки за безопасност: за латекса и препоръчителните разредители вижте листове за 

безопасност 1430, 1431 и съответните информационни листове за безопасност на материала. 

Все пак това е водоразтворима боя, трябва да се вземат мерки против вдишване на мъглата или 

изпаренията както и контакта на боята с оголена кожа или очите.  

Световно разпространение: докато PPG Protective&Marine има за цел винаги да доставя същия 

продукт в световен мащаб, лека модификация на продукта понякога е възможна, за да отговаря на 

местните и националните правила/обстоятелства. При тези обстоятелства се използва 

алтернативен информационен лист на продукта.  

Препоръки  

Пояснение към информационния лист на продукта – вижте информационен лист 1411 

Указания за безопасност - вижте информационен лист 1430 

Безопасност в затворени пространства и здравна безопасност 

Опасност от експлозия – токсична опасност – вижте информационен лист 1431 

 

 


