
МЕГАХИМ АД 
www.megachim.com  

 

Техническо описание 

Релефна боя   

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

За вътрешно и външно релефно оформление на повърхности от бетон, цимент, 

итонг, гипс картон, варо-циментови мазилки и др. материали. Релефът се постига 

чрез нанасяне на боята с различни видове валяци- мъхести, едро порести и др. Създава се покритие, 

което оптически коригира неравностите по стените. Покритието е с висока атмосфероустойчивост,  

позволява на стените да “ дишат “. Продуктът успешно може да се използва като компонент на 

цялостна  изолационна система за стени , състояща се от стиропор, шпакловка и релефна боя. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ  

 Водоразредим продукт  

 Свързващо вещество – полимерна емулсия   

 За  интериорна  и екстериорна употреба 

 Цветова гама: бял 

Възможност за тониране в различни цветове по картел на фирмата. 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА  

 

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари 

мазилки и  се обезпрашават. Нанася се в два слоя , като при нанасяне на първи слой , боята се разрежда 

с вода до 30% . След изсъхване на първия слой ( 2-3 часа ) се нанася втори слой релефна боя с едро 

порест валяк. Работи се при температура не по ниска от 5 0 С . Инструментите се измиват с вода веднага 

след  края на работа. Боята съхне за 2-3 часа при нормални условия . 

Разход:  1,5 - 1,5 kg /m2   в зависимост от дебелината на нанасяне и вида на основата.       

Съхнене: Повърхностно за около  2 часа, цялостно за 24 часа 

 

СЪХРАНЕНИЕ  

Срок на годност 12 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  5 kg e; 25 kg ±0,5% 
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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 )  

70 

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

(ВФМ 3) 

2 

Цвят 

( визуално ) 

Бял  
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