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Техническо описание 

  

AQUIS  

Metallic Effect Paint   / Боя с ефект „ Металик „ 

 

 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

За боядисване на детайли на открито или в закрити помещения. Съдържа слюдест железен оксид, който 

придава на покритието уникални защитни и декоративни свойства и способства за удължена 

антикорозионна защита. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Водоразредим продукт 

 Свързващо вещество – полиуретанова емулсия   

 За екстериорна  и интериорна употреба  

 Цветова гама: произвежда се в зелен, титан, бронз , мед, графит, антично сиво .  

НАЧИН НА УПОТРЕБА:  
 

Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари, нездрави 

покрития. Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка или валяк. Работи се при температура над 

10°С. След работа инструментите се измиват веднага с вода. 

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода  до 5 % 

Разход:  100-120 ml/ m² за 1 слой.  

Съхнене:  2-3 h при 23°С 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от 

замръзване. Срок на съхранение 36  месеца от датата на производство. 

 

ОПАКОВКА  
 

AQUIS Metallic Effect Paint   / Боя с ефект „ Металик „се опакова в добре затварящи се литографирани и 

промазани  метални кутии с вместимост :  650 ml  e 

Допуска се използване на опаковки с друга вместимост по споразумение с потребителя. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

Показатели Норма 

Съдържание на нелетливи в-ва, (1052)о С/ 2 h,  в %, не по-малко от     

(ВФМ 2) 

60 

рН стойност 

( с рН метър , 10 % разтвор с дестилирана вода ) 

7 ÷ 10 

Съхливост при (232) C до степен 4, в  h , не повече от  

( ВФМ 3) 

3 

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г )  130 g/l 
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