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Описание на продукта 

Двукомпонентно, полиуретаново гланцово покритие. Разработено за високите 
изисквания на индустрията за физическа и химическа устойчивост. Продуктът е 
предпочитан за екстериорни приложения. 

 

 

    
      

      

Характеристики на боята      

Цвят Всички нюанси могат да бъдат постигнати. 

Твърди частици (по обем) 42 ±3 %  

ЛОС (летливи органични съединения) ≤ 550 гр/лт 

 

520 g/l     

Теоретична покривност Приблизително 8 м
2

 / 1 кг боя за сух филм с дебелина 40 микрона. 

Практическа покривност 
Практическата покривност зависи от фактори като  форма на конструкцията, грапавост 
на повърхността, методи и условия при нанасяне. 

  
 Насоките при пръскане са: 
 Големи зони: Приблизително 70% от теоретичната покривност 
 Малки зони  : Приблизително 50% от теоретичната покривност 
      
      

Информация за нанасяне      

Метод за нанасяне Пръскане     

Вискозитет на нанасяне, 20 C 20 ±2 сек. / DIN CUP 4     

Пропорция на смесване База (BS67) : 4 по обем 
 Втвърдител (BB66Z066) : 1 по обем 
 Разредител (TB0066) : 4-8%  по тегло 

Живот на сместа, 20 C 4  часа след като сместа е приготвена 

Условия на съхнене, 65% RH Сухо на пипане : 48 часа / 20° C     
             : 30 мин. / 80°C    

Температура на нанасяне, 65% RH 10 C - 40 C     

Дебелина на филма 40±10 микрона сух филм    

Подготовка на повърхността Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.  
      
      

Съхранение и информация за 
безопасност      

Време за съхранение Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 C - 40 C. 

Предупреждения 

Вижте етикета за предпазните мерки. Потребителят е необходимо да се съобразява с 
националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и 
изхвърлянето на отпадъците от продукта.  Вижте Информационния лист за 
безопасност за по-детайлна информация. 

 

 

 
      
      


