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optimal
AБояcrylate exterior wall 

paint

Висока белота и отлична непрозрачност 

Бързо изсъхване

ОПИСАНИЕ

Primalex Optimal е висококачествена боя за вътрешни 
стени с отлична белота, оставяща пропускливо 
дишащо покритие. Много е лесно да се приложи 
луксозен и траен матов финиш. Може да се тонира с 
препоръчителни  цветове.

Лесно нанясяне – без следи от валяк или четка     

Страхотна устойчивост на сухо търкане

Издържлива и дифузионна

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УПОТРЕБИ
Универсално използваема на всички често срещани 
повърхности като напр. мазилки, бетон, гипс, тапети с 
дървени стърготини,  гипсокартон. Изключителната паро-
пропускливост и устойчивост на търкане е идеалното 
съвпадение, за да отговори на изискванията в нормална 
среда на движение.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Всички повърхности трябва да са здрави, чисти, сухи и без 
мазнини. Отстранете всички люспи, незалепващи части и 
поправете пукнатините и дефектните зони.
Ново измазани с гипс или бетонни повърхности 
Боядисайте нови варови и циментови мазилки до 4 седмици 
след обработката. Грундирайте голите повърхности с грунд 
Primalex, както е указано върху опаковката.
Стари, преди това боядисани повърхности
Разтрийте здравите гланцови повърхности с фина водо-
устойчива абразивна хартия, отстранете праха и изплакнете 
обилно. Оставете основата да изсъхне напълно, преди да 
нанесете предварително покритие с грунд Primalex, както е 
указано върху опаковката.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ
Повърхността, влажността и температурата оказват значително 
влияние върху времето за изсъхване и приложимостта на 
втория слой. В случай на по-висока влага и по-ниска 
температура времето за сушене се удължава. При +23 ° C и до 
65% относителна влажност, повърхността може да се нанесе 
отново след 2 часа.

ПОЧИСТВАНЕ
Премахнете колкото можете боя преди почистването на 
уредите. Почистете оборудването веднага след употреба с 
топла сапунена вода и изплакнете обилно. Не изпускайте в 
канализацията и водотоците.

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА
Разбъркайте внимателно в кутията (не вкарвайте въздушни 
мехурчета). Необходимото количество боя се определя от 
квадратните метри за боядисване, конкретната повърхност и 
средна скорост на разпръскване. Ако в една и съща зона трябва 
да се използва повече от 1 кутия боя, смесете преди употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Лесно се нанася с четка или валяк. Подходящ и за нанасяне чрез 
спрей. Когато използвате валяк, не препълвайте тавата. Уверете 
се, че валяка е натоварен равномерно. Ако използвате четка, 
зареждайте щедро. Нанасяйте обилно и равномерно, избягвайте 
прекомерното разнасяне. Запечатайте абсорбиращите повърх-
ности със слой Primalex Optimal, разреден с до 10% чиста вода. 
Разбърквайте разредената боя по време на боядисване. След 
като изсъхне напълно, нанесете втори слой неразредена боя. 
Нанася се при температура на въздуха и повърхността от +5 до + 
25°C. Осигурете добра вентилация по време на нанасяне и 
сушене. За пръскане параметрите на пръскане трябва да бъдат 
адаптирани конкретно към дадения тип устройство. 
Приложими настройки за безвъздушно пръскане:
Дюза 0,018" - 0,026"
Налягане 150 - 180 bar
Ос на дюзата 50°
Разреждане с прибл. 2 % вода

TРАНСПОРТ & СЪХРАНЕНИЕ
За да избегнете риск от разлив, винаги съхранявайте и 
транспортирайте в сигурно изправено положение. 
Съхранявайте при температури от + 5 ° C до + 25 ° C. 
Предпазвайте от замръзване.
Ако се съхранява, както е предписано в затворен контейнер, 
продуктът ще запази полезните си характеристики поне до 
датата, отпечатана на опаковката.

ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ
Подробна информация за здравето и безопасността е 
достъпна в Информационния лист за безопасност, който 
можете да изтеглите от нашия уебсайт www.primalex.eu.
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1,48 - 1,54
58,0

клас 4 (EN 13300)
8 - 10 м2/л клас 2 (EN 13300)

(4,8 м2/л норма на нанасяне) 
81 - 87 

бял
мат

TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
Плътност (г/см3)  
Твърдо вещество (%)  
Устойчивост на мокро търкане  
Покривност на 1 слой   

Белота (%) 

НАЛИЧНОСТ
Цвят  
Финиш  
Размери 5 Л, 10 Л, 15 Л 


