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Техническо описание 

  

Dekorator 
 Боя за влажни помещения  

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Боята за влажни помещения е предназначена за вътрешно боядисване на стени, тавани, циментови и 

вароциментови повърхности, гипс фазерни плочи и други повърхности на помещения с висока влажност 

(бани, болнични заведения, мандри, кланици, колбасници, кухни и др.). Покритието осигурява условия за 

поддържане на добра хигиена и лесно почистване с неутрални миещи препарати. Продуктът не е биоцид.  

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Водоразредим продукт  

 Свързващо вещество – полимерна  емулсия    

 За  интериорна  употреба 

 Цветова гама: бял 

Възможност за тониране в различни цветове по картел на фирмата. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:  

Преди употреба боята се разбърква добре. Нанася се върху здрави, сухи, почистени от мазни петна 

повърхности. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд за стени/ Xpert Универсален грунд /. Нанася се 

с четка, валяк или шприц пистолет. Работи се при температура над 10 С.  

След работа инструментите да се измиват веднага с вода.  

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

до 5 % 

Разход:  80-120   g /m2    

Съхнене: 2-3 часа при 23 0С 

 

ОПАКОВКА  

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 4kg e и 20kg ±0,5 % 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

Показатели Норми 
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)С , в %, не по-малко от 
(ВФМ 2) 

60 

 
Вискозитет по БРУКФИИЛД KU-2 при (230,5)C, в KU , не по-малко от 
(ВФМ 9) 

90 

 
Съхливост до степен 4 при (23  2)С , в h , не повече  от  
(ВФМ 3)  

2 
 

 
pH  
(10% р-р с рН метър )  

7,5÷10 

 
Покривност ,  в  g/m 3 , не повече от : 
(ВФМ 6) 

150 

 
Цвят 
(визуално ) 

Бял 

 
Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: 
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/и)   

140 g/l 
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