
TRINÁT high gloss enamel paint 

 

 Trinat - алкидна боя гланц  

 
Характеристики на боята: водоустойчива, устойчива на атмосферни влияния,за нанасяне 

върху дърво и метал, 2 слоя, с четка, валяк, пръскачка, вътрешно и външно нанасяне, с 

разредител, лесен за нанасяне 

Допълнителна защита - съдържа водоотблъскващи добавки 

 

За външна и вътрешна употреба 

 

Устойчиво ,  гланцово покритие 

 

Приложение: Водоотблъскващо покритие със специални характеристики за дървени и 

метални повърхности както на закрито, така и на открито.Отблъсква повърхностната влага  

забавя корозията на металните повърхности и гниенето на дървените повърхности 

 

Разходна норма:  

 

15 м
2
/1литър за един слой в зависимост от основата и начина на нанасяне 

 

 

Препоръчителен броя  слоеве: 1-2 слоя (полиране преди всеки слой) 

 

Време на съхнене при 23C: 24 часа. При студено и/или висока влажност 

съхненето е по- дълго. 

Време за втвърдяване при  23C: мин. 48 часа 

 

Температура на нанасяне: над + 5 °C 

Основна повърхост: суха, без кондензация, под +30 °C 

Препоръчителна относителна 

влажност: максимум 70 %  

 

Приложение: Използвайте четка или мече с размер, съответстващ на размера на 

повърхността.Използвайте подходяща пръскачка спрямо повърхността. 

 

Подготовка на повърхността на дървото: Отстранете всякакви частици ,изшлайфайте 

дървото и почистете праха. В случай на външно приложение, нанесете грунд "LAZURÁN" 

срещу инсекти и плесен.Оставете да изсъхне.  

 

Подготовка (метал): Отстранете от частици  прах и мазнини. Използвайте телена четка за 

да премахнете ръждата или старата боя, след което отново почистете праха от 

повърхността. За да предотвратите корозия, нанесете  TRINÁT антикорозионен грунд и 

след това го оставете да изсъхне за 8 часа. Следвайте инструкциите на опаковката 

 

Горно покритие: Готов за нанасяне след разбъркване 



 

Подготовка на повърхността 

 Дърво  Метал 

Подготовка 

Премахнете всичко от 

повърхността на 

дървото,премахнете ако има старо 

покритие, изшлайфайте дървото и 

почистете от прах. 

Премахнете праха и мазните 

петна. Използвайте телена четка, 

за да премахнете ако има ръжда 

или стара боя.Отстранете праха от 

повърхността  

Защита 
За външно нанесете  “LAZURÁN” 

грунд срещу инсекти и плесен 

За да предотвратите корозия, 

нанесете слой TRINÁT 

антикорозионен грунд и след това 

го оставете да изсъхне за 8 часа. 

Пълнеж* LAZURÁN варено ленено масло   

Премахване на 

несъвършенства 

Нанесете TRINÁT дървесен 

пълнител, за да отстраните всички 

частици  и несъвършенства, след 

това изшлайфайте повърхността и 

изтрийте праха. 

Нанесете TRINÁT метален 

пълнител, за да отстраните всички 

несъвършенства, след това 

почистете повърхността  

Междинно 

грундиране 

За постигане на по-трайно покритие, нанесете слой TRINÁT основен 

грунд , след 24 часа изшлайфайте  повърхността и отново изтрийте 

праха. 

Горно покритие Готов за употреба след разбъркване 

 

* Използвайте варено ленено масло само върху суха или необработена дървесина. 

Избършете повърхността 2 часа по-късно, след което я оставете да изсъхне за един ден. 

  

След работа използвайте TRINÁT синтетичен разредител за почистване на инструменти и 

петна. 

Разреждане: Боята е готова за употреба, не се изисква разреждане. 

 

Срок на годност: използвайте преди датата (ден / месец / година), в долната част на 

кутията  (ако се съхранява между 5-25 ° C в оригиналния контейнер). 

 

Преди повторно нанасяне с водоразтворима боя се препоръчва първо да се шлайфа 

повърхността и  да се тества боята. 

 

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. 

 

Състав: разредител, изкуствена смола, пигменти. Специална добавка: силикатна 

хидрофобна добавка. 

Съдържание на опасно вещество: Тежка нафта (минерално масло), десулфурирана с 

водород. 

Изисквания за безопасност: Продуктът принадлежи към категория "B  



 

 

 
Внимание! 

 

H226 Запалими течност и пари. 

P101 Ако е необходима медицинска помощ, вижте опаковката  или етикета на продукта. 

P102 Да се пази от деца. 

P210 Да се пази далеч от топлина / искри / открит огън / горещи повърхности. - Пушенето 

забранено. 

P235 Съхранявайте на хладно 

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

маска за лице. 

P303 + 

P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото 

замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода  

P403 Да се съхранява на добре проветриво място. 

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие със Закон CLXXXV на 2012 за 

отпадъци. 

 

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

Може да причини сухота или напукване на кожата. 

 

ADR: 

UN1263, боя, III., 3. 

 

 

Граница на ЕС за този продукт: (A / i): 500 гр / л (2010 г.) 

Този продукт съдържа максимум 500 гр. /л ЛОС 

 

TRILAK Festékgyártó Kft. 

1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 

Tel: (36-1) 421-6141, Fax: (36-1) 283-0455 

Internet: www.trilak.hu 

Дата на производство: Виж печата на опаковката 

 

 PPG Brand 

 

http://www.trilak.hu/

