
 

TRINAT AQUA KOLOR – устойчива на климатични условия сатенена 

боя на водна основа 
  

Характеристика: устойчива на климатични условия боя на водна основа, предназначeнa за 

PVC, дърво или метал. Нанасяне  – 2 слоя. Отлична покривност, лесно нанасяща се с четка, 

мече или пистолет, подходяща за външни и вътрешни условия. 

 

Нанасяне: Завършващо покритие за външни и вътрешни PVC, дървени и метални 

повърхности с възможност за тониране в над 2000 цвята 

 

Покритие:  10 m
2
/л един слой, в зависимост от качеството на 

повърхността и метода на нанасяне 

Препоръчителен брой слоеве 

за нанасяне: 1-2 слоя. 

Време за изсъхване при 23
o
C: 5 часа 

Повторно нанасяне (при 23
o
C): мин. 5 часа 

 

Нанасяне: С четка или мече след старателно разбъркване на боята, полиране на 

повърхността и премахване на праха. Може да бъде и пръскана с подходящo оборудване. 

 

Подготовка на повърхността: 

 PVC Дърво Метал 

Подготовка на 

повърхността за 

боядисване  

Старателно 

премахнете 

праха и 

мазнината от 

повърхността, 

използвайки 

почистващ 

препарат на 

водна основа, 

след това 

изшлайфайте  

повърхността с 

шкурка клас 180 

или по-финна 

Премахнете олющената, 

стара боя, изшлайфайте 

дървото и почистете 

праха.  

Премахнете праха и 

всякакви следи от 

мазнини. Изтъркайте 

старателно всичката 

ръжда и стара, олющена 

боя с телена четка, след 

което отново почистете 

праха.  

Предпазване на 

повърхността 

преди 

боядисване  

— 

За външно нанасяне 

третирайте дървото 

против плесен и инсекти, 

използвайки LAZURÁN 

universal wood preservative 

или LAZURÁN solvent-

free wood preservative, 

след което оставете да 

изсъхне 

За да предотвратите 

евентуална корозия на 

метала, нанесете върху 

повърхността TRINÁT 

anti-corrosive primer, 

спазвайки подробно 

инструкциите за 

употреба  



 

Попиващи 

повърхности** 

 

— 

 

Третирайте с тинктура 

LAZURÁN semi-oil или 

LAZURÁN linseed oil  

 

Изглаждане на 

грапавините по 

повърхността  

— 

Изравнете всички дефекти 

и грапавини използвайки 

UNIKITT или TRINÁT 

master tape. След като 

повърхността е изсъхнала, 

изшлайфайте я и 

почистете праха.  

Изравнете всички 

дефекти и грапавини 

използвайки TRINÁT 

master tape. След като 

повърхността е 

изсъхнала, изшлайфайте 

я и почистете праха. 

Междупластово 

грундиране 
— — 

Завършваща 

боя 

След старателно разбъркване продуктът е готов за употреба 

 

Разбъркайте преди употреба. 

 

След боядисването, всички инструменти  трябва да бъдат незабавно измити, тъй като 

изсушената боя може да бъде отстранена само със силни разтворители.  

 

Разреждане: при необходимост  

Срок на годност: Виж печата върху кутията  (ден / месец / година). (Съхранява се при 

температура 5-25 ° C в оригиналната опаковка.) 

 

Избраният цвят може да се различава от полученият след тониране цвят, тъй като визията 

на цвета зависи от основата на повърхността, осветлението и околните цветове. По-

големите повърхности създават по-наситено усещане на цвета.  

Условията на приложение и качеството на основната повърхност силно влияят върху 

характеристиките на продукта. Не се приема гаранция за дефекти, произтичащи от 

неподходящо използване на продукта. Телефонен номер за обслужване на клиенти: вижте 

по-долу. 

 

Инструкции за безопасност: Продуктът принадлежи към клас ―D‖  

  

Състав: дисперсионен свързващ материал, вода, пълнежи, пигмент 

 

Граница на ЕС за този продукт (A/d): 130 гр/л(2010).  

Този продукт съдържа максимално 130 гр/л VOC. 

 

 

P101 За медицински съвети, пазете опаковката или етикета на продукта 

P102 Да се пази от деца 

 



Съдържа смес от 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он-t, 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC 

no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC no. 220-239-6] (3: 1). Може да предизвика 

алергична реакция.  

 

 

TRILAK Festékgyártó Kft. 

1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 

Tel: (36-1) 421-6100, Fax: (36-1) 283-0455 

Internet: www.trilak.hu 

A PPG Brand 

 

 

* Този продукт е произведен в съответствие с постановлението за опазване на околната 

среда, регулиращо съдържанието на летливи органични разтворители (VOC), което влиза в 

сила от 2010 г. (2004/42 / EC ). 

** Само силно абсорбиращо, сухо дърво или грубо, нешлифовано дърво има нужда от 

грундиране. Два часа след нанасянето, избършете повърхността и оставете да съхне за 

един ден. 

 

 

http://www.trilak.hu/

