ТЕХНИ
ИЧЕСКО ОПИСАНИ
О
ИЕ
Февр
руари 20166г.
Оттменя и зам
мества всиччки предиш
шни издани
ия

SPIRIIT TIN
NT BAS
SE WH
HITE MATTE
M
E
Ин
нтериор
рна водоодисперссионна база с
ак
крилатен
н съполимер въ
ъв водна
а фаза

Въ
ътрешна
а употрееба

Пр
редназнач
чение:

•
•
•

Ново бооядисване и възстано
овяване;
Вътреш
шно боядиссване на стеени и таван
ни;
Тонираа се машинн
но в голямо разнообрразие от цвеетове;

Св
войства:

•

Добро поведениее при нанаасяне – дообра разли
ивност и изравняван
и
не на
мокротто покритиее. Не пръскка при нанаасяне. Добрро наслояваане;
Добро поведение
п
при съхран
нение – добра устойччивост проттив разслояяване
и утаявване, не прооменя висккозитета си
и във времето.
Отличн
на покривност;
Високаа износоусттойчивост;
Лесна за
з поддърж
жане и почи
истване;
Отличн
на устойчиввост на моккро триенее и миене – клас 2 съгл
л. ISО 133000.

•
•
•
•
•
Кл
ласификац
ция:

Съответствва на изисккванията наа българскоото законод
дателство.

ХАРАК
КТЕРИСТИКА
А
ПОКА
АЗАТЕЛИ

НОРМА

Въ
ъншен вид
д на боята след разбъ
ъркване:
(визуално)

Хом
могенна, гъ
ъста и течлива маса

лътност:
Пл
(Б
БДС ENISO
O 2811-4)

2 ± 0,02 kg//L
1,52

Съ
ъдържани
ие на нелеттливи вещеества
0
пр
ри 125 С/11 h:
(Б
БДС EN ISO
O 3251)
рН
Н стойностт:
(ррН метър)
Ви
искозитет по Брукфилд при (223±0,5)0С,
моодел RVT, 5 min, 1000 rpm:
(IS
SO 2555)

min
n 54 %
min
n 8,0

min
n 2500mPa.ss

Външен вид на филма:
(визуално)

Равен, гладък

Разход:

15 - 18 m²/L за един слой, в зависимост от цвета
на тонираната база и вида на боядисваната
повърхност.

Съхнене:
(230С, 65% H.R.)

Въздушно.
• Суха на пипане: 30 min;
• Нанасяне на втори слой най-рано след 2 до 4
часа, в зависимост от температурата на
околната среда;
• Пълно изсъхване – след 24 часа.

Колористика:

Цветове по картел NOVA, NCS, SPIRIT,IMAGINE

Опаковка:

Метални опаковки:1,0L; 2,5 L; 5,0L;
Възможно е използването и на други опаковки
след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!
Температура на съхранение - над 50С.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени
опаковки в закрити и сухи складови помещения,
далече от пряка слънчева светлина и
нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 36 месеца от датата на
производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и
чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Валяк, четкаили безвъздушен пистолет.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 50С.
При нанасяне с четка или валяк:
• Първи слой: разреждане с 5 – 7 об.% вода,
според вида на боядисваната повърхност и
попиващата й способност;
• Втори слой:разреждане с 5 – 7 об.% вода;

•

Подходящи основи:

•

Основи на база мокри свързващи вещества и
зидарии;
Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипсфазерни плочи;
Здрави стари покрития от стари бои, с
изключение на хидроизолации;
За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

•
•

Стари силикатни основи;
Гипс.

Подготовка на основата:

•

Премахват се старите покрития от постни бои
и бои с разтворители, а повърхностите се
измиват или почистват;
Предварителна обработка с препарати против
мъхове, плесени и водорасли;
Нови абсорбиращи повърхности се грундират
с Леко Нано грунд.

•
•

•
•
Система за нанасяне:
Основа

Грундиране

Небоядисани повърхности
Ронливи

Боядисани повърхности

Неронливи

Един слой Леко Нано грунд

Не се грундира

Междинен слой

Spirit tint base white matte, разредена с 5-7
об.% вода

Не се нанася

Финишен слой

Spirit tint base white matte, разредена с 5-7
об.% вода

Spirit tint base white matte,
задължително върху
шлайфана основа

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния
лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето
техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

