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Техническо описание 

Dekorator Color Weekend Deep Matt   
 Цветна интериорна боя  

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Цветна интериорна боя за  стени и тавани. Позволява лесно почистване при 

замърсяване. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ  

 Водоразредим продукт  

 Свързващо вещество – полимерна  дисперсия  

 За  интериорна  употреба 

Цветова гама: 8 готови цвята 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА  

 

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се върху здрави, добре почистени 

повърхности. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд за стени.  Нанася се в два слоя през 

интервал от време от около 3 часа с четка или валяк.  Работи се при температура над  10 0 С . След 

работа инструментите се почистват веднага  с вода. Боята  се предлага  готова за употреба. При 

необходимост може да се разреди с вода  до 5% 

Разход:  120-170  ml /m ² за пълно покритие в зависимост от цвета. 

Съхнене: 3 h при 20°С 

 

При използване на 2 или повече опаковки от един цвят е препоръчително те да бъдат смесени , 

за да се избегне разнотоние. 

  

СЪХРАНЕНИЕ  

Срок на годност 36 месеца от датата на производство  в оригинална и здрава опаковка .  

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Температура на 

съхранение от + 5 0 С до + 35 0 С .  Да се пази от замръзване. 

 

ОПАКОВКА  

 

Боята се предлага в пластмасови опаковки от  2,5 L 

 

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ  

Показатели / методи  Характеристика и норми 

Външен вида след разбъркване 

(визуално)  

Хомогенна маса 

Съдържание на нелетливи вещества , ( 105±2)0С/ 2 h , в %, не по-малко от 

(ВФМ 2 )  

48 

рН стойност, не по-малко от  

( с  pH метър )  

9 

Вискозитет по Брукфиилд  KU-2 при (230,5)C, в KU , не по-малко от 

(ВФМ 9)  

100 
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Плътност,  в  g/cm 3 , не по-малко от 

(БДС ISO 2811-1) 

1,41 

Съхливост при (232)0С, степен 4, в h, не повече от 

(ВФМ 3) 

3 

Покривност, в g/m2, не повече от 

( ВФМ 6 ) 

180 

Цвят 

( Спектрофотометрично ∆Е≤2 ) 

по еталон 
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