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Описани
ие:
Латекс за вътреш
шно боядис
сване на с
стени и тавани на мокри пом
мещения, кухни,
к
бани. П
хност от образуване на плес
Предпазва боядисана
ата повърх
сени и бак
ктерии.
Повърхн
ности, под
дходящи за
а нанасяне
не: здрави
и покрития от стар латекс; гипсови
г
и
варови шпакловки
и, гипскар
ртон, бето
он или тапети.
Подгото
овка на ос
сновата:
¾ п
при нови повърхност
п
ти-задължи
жително грундиране с Акрилат
тен грунд за
д
дисперсион
нни бои“AL
LKYDEM“
¾ п
при вече боядисвани
б
и повърхно
ности-ако покритията са от п
постни или
и
в
варови бои
и, те се премахват
п
хността се
е
до здрава основа, а повърх
и
измива и се
с грундир
ра с Акрил
илатен гру
унд за дисперсионни
и бои“ALKY
YDEM“;
п
при пребоя
ядисване на
н покрити
ия от стар латекс-не е необ
бходима
п
подготовка
а освен из
змиване от
има такива
а;
т прах и мазни петна, ако и
Нанасян
т се разбърква добре.
не: преди употреба продуктът
Върху п
предварите
елно подго
отвената о
и
основа се нанасят с валяк, четка или
пистоле
ет 2-3 сло
оя дишащ латекс,
л
ка
като всеки
и следващ слой се н
нанася вър
рху
напълно
о изсъхнал
л предшест
тващ.Работ
ти се при
и температури над 5 оС.
Разрежд
дане до 5%
% с вода.
ичен разхо
од: 150-16
60 гр/м2 з
за един сл
лой при до
обре подго
отвена осн
нова.
Теорети
Почиств
ване на об
борудванет
то: с вода
а.
Техниче
ески данни
и:
Външен вид на ла
атекса сле
ед разбърк
кване
Външен вид и на филма
Относит
телна плът
тност, g/c
cm3 при 20
0ОС
Време з
за изсъхва
ане до сте
епен V
при 20±
±2оС в h, не повече
е от
pH-стой
йност, не по-малко от
Разтвор
римост във
в вода

хомогенна,
х
тиксотроп
пна маса
равен,
р
мат
тов
1.60
1
5
8
смесва
с
се във всяко
о съотноше
ение

ение: при температу
ури над 5о С, да се пази от замръзване
з
е.
Съхране

12 мес
сеца
VOS инф
формация: а) Продук
кти за мат
тови покрития за вътрешни с
стени и та
авани
ППВО 30
0/30;
Максима
алното съд
държание на
н ЛОС за този продукт (кат.А/а) e 3
30 g/l;
е е опасен за здравето. За повече
Здраве и безопас
сност: про
одуктът не
раве и безопасност вижте ли
информа
ация, каса
аеща норми
ите за здр
иста за
безопас
сност на продукта.
п

