
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

 

 

 

 

• Готов за употреба 

• Лесно нанасяне и отлична адхезия 

• Възможност за различни ефекти 

• Тонира се в широка гама от нюанси 

Primalex BETON EFEKT създава вярна имитация на естествен „суров“ бетон с характерната 

си структура, която придава на интериора индустриален вид. Благодарение на простото 

приложение, можете да имате ефект и у дома, без излишно високи разходи. 

С използването на подходящи помощни средства за нанасяне е много лесно да се 

реализира не само имитацията на „гладка“ бетонна повърхност, но и по-грубата 

повърхност на индустриалния бетон. Той е идеален за модерен интериор, придавайки му 

вечен вид и оставяйки възможността да се откроява с избрания аксесоар. Получената 

повърхност е матова. Отличава се с отлична паропропускливост  и  много добра 

механична устойчивост. Ако боядисваме крайната повърхност с подходящ матов 

водоразтворим лак, той ще придобие повишена механична устойчивост и измиваемост. 

Може да се оцвети в целия спектър от нюанси в смесителните центрове Primalex. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА 

Декоративни, стилни облицовки на стени и тавани в модерен интериор и други 

представителни интериорни пространства, тавански апартаменти и търговски сгради 

(например в шоуруми, ресторанти, магазини, ..) 

 

ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ 

Покрийте старателно всички повърхности и оборудване, които не трябва да бъдат 

замърсени. Повърхностите, предназначени за нанасяне, трябва да са равни, здрави, сухи, 

чисти, без замърсявания, восък, мазнини и отблъскващи частици боя. 

Нови варо-циментови и циментови мазилки 

Нанасянето върху нови  минерални мазилки да става след минимум 4 седмици от 

нанасянето им. Всички повърхности  трябва да бъдат достатъчно втвърдени и изсушени 

(до 4 седмици в зависимост от дебелината на нанесения слой). 



 

 Ще постигнете идеалния резултат при  идеално гладка повърхност. 

Гипсови мазилки - Внимателно шлайфайте гипсовите мазилки, почистете ги от прах и ги 

обработете с дълбоко проникващ грунд - Primalex  

Гипсокартонени плоскости – Обработете повърхностите с дълбоко проникващ грунд 

Primalex .При правилно подготвени и шлифовани гипсокартонени повърхности 

проникването на мазилката става постепенно (първо локално в запечатаните  фуги, след  

поне 2 часа по цялата повърхност),поради тази причина се налага нанасянето на грунд  

Primalex. 

Повърхности с мухъл 

Нанесете препарат против мухъл и оставете да действа в съответствие с инструкциите за 

употреба. Отстранете остатъците от мухъл / гъбички по механичен начин чрез (измиване, 

избърсване, изстъргване). Оставете повърхностите да изсъхнат достатъчно.След това 

нанесете грунда и мазилката.  

 Повърхности с петна от никотин, вода, сажди - Измийте никотина, саждите или мазните 

петна с домакински почистващ препарат, разтварящ мазнините.Оставете да изсъхне 

достатъчно. Почистете изсъхналите водни петна със суха четка.  

  

ПОДГОТОВКА НА БОЯТА 

Преди употреба материалът в опаковката трябва да бъде добре смесен (не смесвайте 

въздушни мехурчета). Материалът е готов за незабавна употреба (без разреждане). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Primalex CONCRETE EFFECT предлага широка гама от възможности за решаване на 

окончателния външен вид. Като основни представяме 3 вида ефекти, които са лесни за 

изпълнение по отношение на приложението и в същото време са атрактивни от гледна 

точка на дизайнерско решение и популярност. 

А. Ефект от открития бетон 

За постигане на желания ефект е необходимо да се нанесе в един слой или е възможно да 

се приложи втори слой, за да се засили ефектът и да се постигне по-гладка повърхност. 

1-ви слой: Нанесете Primalex BETON EFEKT с мистрия от неръждаема стомана, за 

предпочитане със заоблени ъгли (така наречената „венецианска мистрия“), използвайки 

техниката на дъгови удари, които създават характерна текстура на неправилни шарки.  



По принцип: Когато използвате метална мистрия (неръждаема стомана) за нанасяне на 

особено светли нюанси, на повърхността може да се появят сивкави петна. Това може да 

се избегне при нанасяне на светли нюанси с помощта на пластмасова мистрия. 

Primalex BETON EFEKT не трябва да се използва на места, където не е възможно да се 

предотврати директен и редовен контакт с вода (т.е. зад ваната, под душа и др.). 

Допълнителна повърхностна защита може да се осигури с лак на водна основа, който 

постига миене и по-добра устойчивост на замърсяване. След нанасянето  повърхността ще 

промени матовия ефект към сатенен или полугланцов характер в зависимост от 

използвания лак. 

Крайният декоративен ефект винаги зависи от използваната техника на нанасяне, подхода 

на апликатора и неговия опит. 

Замърсените зони, инструментите и работното оборудване трябва да се измият преди 

боята да изсъхне. 

Ако търсеният ефект съответства на вашите желания  може да го оставите на  един слой. 

Ако решите да нанесете втори слой  се уверете, че първият слой е изсъхнал достатъчно о 

(т.е. поне 6 часа при стандартни температури и нанесена дебелина) 

2-ри слой: Нанесете със същият тип мистрия. Постепенно нанесете тънък слой материал (с 

дебелина, съответстваща на грапавостта на повърхността на първия слой). При нанасяне 

на вторият слой, нанесеният впоследствие материал непрекъснато се „свива“, което води 

до създаване на краен ефект.  

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ 

Първият слой е сух след около 6 часа до ниво, при което е възможно да се нанасят 

допълнителни слоеве, ако е необходимо (данните се отнасят за един слой при стандартна 

дебелина и стандартни условия (Tемпратура  20° С, относителна влажност 50%). 

Устойчивост на свежи нанесени повърхности се постигат при стандартни условия най-

късно за 24 часа.Крайното съпротивление на повърхността се постига след 3-4 седмици от 

нанасянето.Понижаването на температурата или увеличаването на влажността може да 

удължи времето за сушене. 

 Структури по цялата площ. Едновременно позициониране на мистрията  в различни 

посоки  към повърхността може да се постигне по-гладък или обратно по-груб 

окончателен външен вид. За да постигнете още по-гладка повърхност, премахнете 

крайния, но все още не напълно сух слой, нанесете отново слой с мистрия, за да изгладите 

повърхността и да отстраните излишния материал.. 

 



Б. Ефект от грубия промишлен бетон 

Нанесете един слой, за да постигнете желания ефект. Нанесете Primalex BETON EFEKT с 

помощта на мистрия от неръждаема стомана, за предпочитане със заоблени ъгли (така 

наречената "венецианска мистрия"), в по-дебел слой (около 2 mm) на площ от около 1 m2. 

Веднага след нанасянето със същата мистрия, нанесеният слой се изглажда и разтяга към 

основата. Това създава солидна, но неправилна повърхност с вдлъбнатини с различни 

форми, размери и дълбочини. Прилагайте разтягането и спускането постепенно и без 

прекъсвания, така че частичните повърхности да са свързани помежду си и материалът да 

не изсъхне достатъчно. 

В. Ефект на блоковата релефна зидария 

За по-добра ориентация размерът на „блоковете“ може да се отдели с линии обозначени 

с  тиксо, което ограничава зоната за нанасяне. Това създава точки, които ще служат като 

свързващи точки при окончателното създаване на фуги.  

ПРЕПОРЪЧАНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ 

Инструменти за нанасяне на боя: 

ГЛАДКИ МИНЕРАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ 

Мистрия от неръждаема стомана със заоблени ъгли (така наречената венецианска), 

мистрия или шпатула - за разтягане и структуриране на масата 

Шпатула от неръждаема стомана - за по-лошо достъпни места, детайли 

Дълга линийка (нивелир); отвертка - за създаване на специални ефекти 

Средства за почистване на повърхности преди боядисване - 

прахосмукачка (или метла) 

Материал за поправяне на пукнатини и неравни повърхности. Шпакловка на прах или 

акрилна шпакловъчна замазка; 

Грунд за унифициране на попиваемостта на основата и увеличаване на адхезията 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Насипна плътност (kg / l) 1.35 

Съдържание на летливи вещества (%) макс.67.1 

Адхезия към бетон (MPa) мин. 0,4 

Устойчивост на сухо износване (степен) 0 

 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

Опаковка 10л 

Основен цвят Z * 

Разходна норма  на  един слой 1.2 - 1.7 m2 / l 

Ефекти 

 

  

 

Често използвани цветове 

     S 4502-Y 

    S 3500-N 

    S 4000-N 

    S 3000-N 



   S 3005-R80B 

   S 2500-N 


