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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

ОПИСАНИЕ 
 

DECOBOX е прозрачно полиуретаново покритие на водна основа, което се използва 
за всички стенни повърхности, където се изисква устойчивост на вода и абразия. 
  
DECOBOX е подходящ и за защита на декоративните покрития. Продуктът се 
предлага в две версии, гланц и мат, и може да се прилага както в еднокомпонентна 
двукомпонентна система, след подходяща катализа с омрежваща добавка, за да се 
повиши ефективността на устойчивостта. 
 Измиването на повърхности, третирани с DECOBOX, трябва да се извършва с 
неабразивна гъба. Препоръчва се почистващите препарати да се изплакнат след 
като се разпределят върху почистваната площ, не оставяйте да изсъхнат върху 
повърхността, за да се избегне образуването на ореоли и/или промяна на 
гланцовото покритие. Не трябва да използвате почистващи препарати на алкохолна 
основа, ацетон и обезмаслители (пирофосфати). 
 
 
Начин на нанасяне 
 
DECOBOX се нанася на два слоя с четка като защитен прозрачен топ лак върху 
декоративни покрития. Между нанасянето на 2 слоя изчакайте приблизително 8 часа 
и не по-късно от 12 часа. Разходът е около 150 g / m2 (7 m2 / lt).  
 
За използване като еднокомпонентна система DECOBOX е готов за употреба.  
За използване като двукомпонентна система, добавете към DECOBOX 
специфичната омрежваща добавка (компонент B) в съотношение 10% тегловно. 
Смесването  трябва да се извършва с бормашина при ниска скорост (200-300 
оборота/минута) до пълно хомогенизиране. 
Системата изсъхва - стяга за около 3-4 часа при T = 23 °C. Продуктът трябва да 
бъде защитен от контакт с вода и течни почистващи препарати за най-малко 7 дни 
след нанасянето. 
 
Инструменти: четка  
Разреждане: няма 
Да се нанася при : Температура + 5 / + 35 ° C; Относителна влажност не по-висока от 
75%. Сушене при T = 23 ± 2 ° C и RH = 50 ± 5%; сухо на допир 3-4 часа; в дълбочина 
24 часа. Системата изсъхва – стяга  (само за двукомпонентна система): около 3-4 
часа при T = 23 °C 
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Физико-химични свойства 
 
ГЛАНЦОВА ВЕРСИЯ 
Разходна норма: 7 m2 / l (150 g / m2) Вискозитет: 600-900 cps Специфично тегло: 1,3 
± 0,05 g / ml pH: 7-9  
МАТОВА ВЕРСИЯ 
Разходна норма: 7 m2 / l (150 g / m2) Вискозитет: 400-700 cps Специфично тегло: 1,3 
± 0,05 g / ml pH: 7-9 
 
Съхранение: при температурен диапазон между 5 и 35°C. 
 
Готовият продукт, когато се съхранява на сухо място, при стайна температура и в 
херметически затворени контейнери, не създава проблеми със стабилността. 
Максималното препоръчително време за съхранение е 12 месеца.  
 
По отношение на оценката на токсикологичните данни, моля, вижте MSDS. 
 
 Пазете продукта от замръзване.  
 
Съветите и указанията в този лист с данни са предоставени въз основа на нашия 
опит и не носят наша отговорност. Нашата техническа служба е на разположение, за 
да предостави всяка необходима допълнителна информация 
 
 
 
 


