
        

 
 

PRIMALEX EXCLUSIVE 
 
 
ОПИСАНИЕ Висококачествена интериорна боя,  без разтворители, за закрити помещения. 
 
Може да се прилага директно към всяка  предварително обработена, вътрешна повърхност. 
  
ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕ За покриване на минерални повърхности като бетон, мазилка, гипсокартон и 
др.  
 
За пребоядисване на стари боядисани повърхности  
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
 - Много лесен за използване 
 - Не съдържа разтворители. 
 - VOC <1 гр. /л (бели и светли нюанси)  
 - Не отделя дим и миризми, пространствата могат да се използват веднага след нанасяне 
 - Боята може да се мие  един месец след нанасянето и 
 - Не пожълтява ,позволява дишане на стената 
 
 Нюанси и блясък – бял  и много нюанси в системата за тониране PPG CMS 2010 / Absolu. 
 
 - Мат 
 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 
- Сухо на допир: приблизително след 1 час. 
- препокриване след: около 4-5 часа  
- Точка на запалване: незапалим 
 -Съхранение: Най-малко 24 месеца в сухо и хладно място, далеч от студа в оригиналната 
опаковка, ако не се отваря.  
 
Техническите характеристики са определени при 23°С и 50% относителна влажност  
 
 



 

 
 
Начин на насяне  
 
Теоретична разходна норма :12-14 m2 / л 
 
Практическо изпълнение: Изпълнението на практика зависи от различни фактори, като текстурата, 
състоянието на повърхността, метода на нанасяне , опита от прилагането на продукта, както и 
атмосферните условия  
 
Условия на процеса 
 
 За изграждането на филма трябва да се спазват следните условия: 
 Температурата в помещението и температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 5°С 
по време на нанасяне и сушене. Максимална относителна влажност 85%. 
Температурата на повърхността трябва да е поне 3°C над точката на оросяване. 
 
Проветрете добре района по време на нанасяне и съхнене.  
 
ПОВЪРХНОСТИ 
Нови : Старателно се почиства повърхността чрез отстраняване на прахта и мръсотията. 
Когато е необходимо ремонтиране, да не се използват материали съдържащи вар 
В случай на използване на уплътнители (запечатване на фуги и пукнатини), ние ви препоръчваме 
да използвате акрилен материал без пластификатор. Съществува риск от миграцията на 
адхезивния компонент на пластификатора към повърхността 
 
Повърхности с нарушена абсорбация трябва да бъдат покрити със Hera Falfix (разреден в 
зависимост от абразивността на повърхността).  
 
За финализиране нанесете два слоя Primalex Exclusive. Първия слой се разрежда с до 5% вода. 

 Стари повърхности боядисани с алкидни бои- боята се отстранява с шкурка. За финализирането 

нанесете два слоя Primalex Exclusive. Първият слой се разрежда с до 5% вода. 

Начин на нанасяне : четка,мече, пръскане 

Разреждане: 0-5% вода. 

Почистване на използваните уреди:  веднага след употреба с вода и препарат.  

Внимание За да се постигне най-добър естетичен резултат е необходимо  да следвате 
инструкциите.  

ЗАЩИТНИ МЕРКИ: За допълнителна информация, консултирайте се с Информационния лист за 
безопасност 

За ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  PPGHellas SA, Tatoi 45, PC 13677 Acharnes. Тел 

210/4110222, 210/4224403 Факс, електронна поща: Sigma.Greece@PPG.com, Website: www.ppg.com 


