
Trilak/PPG  

 
TRINÁT DECOR Metal боя за метал 2 в 1 

 

Предназначение  за метални повърхности, брой на слоевете: 2  

Може да се нанася с четка или валяк, на открито и закрито.  

 

Бързо съхнещ продукт : грунд и боя за метал - дори може да се използва директно върху 

ръжда. 

 

Области на приложение:Гланц :  грунд и боя за желязо, стомана, медни и алуминиеви 

повърхности. Използването на отделен грунд боя не е необходимо. Особено се препоръчва за 

обновяване на ръждясали повърхности след отстраняване на ръждата . 

Покритие: 

2 m2 / 0.25l в един слой, в зависимост от качеството на повърхността и начина на нанасяне. 

6 m2 / 0.75 л в един слой, в зависимост от качеството на повърхността и начина на нанасяне. 

20 m2 / 2.5L в един слой, в зависимост от качеството на повърхността и метод на приложение. 

 

Времето за изсушаване при 23 ° С: 10 часа 

 

Препоръчителна употреба: 

Премахване на прах и следи от масло или смазка. Прочистетеако има ръжда или стар, пилинг  

обилно с помощта на телена четка, а след това още веднъж избършете праха. Преди 

боядисване, старателно обезмаслете повърхността с помощта на минерален терпентин или 

синтетичен разредител TRINÁT и подсушете напълно. 

 

След щателноразбъркване  продуктът е готов за употреба. 

 

Приложение:нанасяне с  с четка или валяк. 

 

За адекватна защита ние препоръчваме прилагане на 2-3 слоя на повърхността. Нанесете втори 

слой 1 час след прилагане на първия слой, дори ако първият слой е още мокра. Ако това не е 

възможно, изчакайте поне 48 часа между прилагането на два слоя. 

За почистване на инструменти и избърсване  ние препоръчваме на синтетичен разредител 

TRINÁT. 

 

Разреждане: Боята е готов за употреба и не изисква разреждане. 

 

Срок на съхранение: до датата, посочена от страната на кутията / (ден / месец / година). (Ако се 

съхранява при температура между 5-25 ° С, в оригиналната опаковка.) 

 

Условия за нанасяне и качеството на повърхността на основата може значително да повлияят 



на работните качества на продукта. Ние не  сме в състояние да поемем   отговорност за 

дефекти в резултат на действие, различно от препоръчваното.  

Състав: разтворител, синтетични смоли, пигменти 

Опасно вещество съдържание: 

Нафта (минерално масло), хидрогенирани, тежки; 

 

Ограничение на ЕС за този продукт (A / и): 500 г / л (2010 г.). 

Този продукт съдържа максимум 500 г / л VOC. 

 

Правилата за безопасност: продуктът принадлежи на огън клас на опасност "B". 

Внимание 

 

H226 Запалими течност и пари. 

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта . 

P102 Да се пази далече от достъп на деца. 

P210 Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на 

запалване. Пушенето забранено. 

P235 Да се съхранява на хладно. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна 

маска за лице. 

P303 +P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Премахване / Незабавно да се съблече 

цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода / душ. 

P403 Да се съхранява на добре проветриво място. 

P501 Изхвърлете съдържанието / съда: съгласно Закона CLXXXV от 2012 г. относно отпадъците. 

 

Съдържа етил-метил-кетоксим. Може да предизвика алергична реакция. 

 

ADR:. UN1263, БОЯ, III, 3. 

 

* Този продукт е в съответствие с регламента на околната среда относно ограничаването на 

летливи органични съединения (ЛОС) (Регламент 2004/42 / ЕО на Европейския парламент) 

 

 

 


