
Препоръка

Условия на 

нанасяне
Най-подходящата температура при нанасяне е от 15°C до 25°C.

Подготовка на основата

Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. 

Не нанасяйте грунд.

Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Отстранете 

старата боя и ръжда и загладете повърхността с шкурка. Не 

нанасяйте грунд.

Разклатете аерозола в продължение на 2мин.

Начин на 

работа

Предварително разклатете добре аерозола в продължение на 2 мин. и пръснете малко за проба. Пръскането 

трябва да става от разстояние 25 - 30 см.

Нанесете боята на няколко тънки слоеве. Преди да нанесете всеки следващ, отново разклащайте аерозола. 

Оставете да изсъхне на стайна температура за 1 час. След това загрейте за 30-60 минути (160 °С), за да се втвърди 

слоят боя. По време на процеса на втвърдяване на боята се отделя пушек. 

Повърхности от черни метали Повърхности от цветни метали

Дървени повърхности

Техническо описание 

Практически свойства Технически показатели

Плътност, Kg/L 0.705 g/sm³

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

619 g/L

Лъскавина Сатен мат 

Покривност (за един слой) 1.25 до 1.75 m²

Първоначално засъхване След 30 до 60 минути
Цветове

Бял, черен, кафяв и сив.

Нанасяне

● Издържа на нагряване до 800°С;

● Бързосъхнещ;

● Много икономичен;

● Устойчив на атмосферни влияния;

● Отлична адхезия;

● Отлични антикорозионни свойства.

Архитектурни

Protecta топлоустойчив спрейМетал

Интериор/Екстериор

Висококачествен, топлоустойчив продукт, осигуряващ трайна защита и декорация на 

метални повърхности, изложени на високи температури до 800°С. Употребява се както на 

открито, така и на закрито.

Засъхване След 3 до 4 часа 

Втвърдяване След 30-60 min (160 °С)

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи



Почистване Разфасовки:

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане 

на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

След използване почистете дюзата (обърнете аерозола на 

обратно и пръскайте в продължение на 5 секунди).
400ml.

Съхранение Мерки за безопасност

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения. Да се пази от слънчеви лъчи и 

температури над 50°С.

При необходимост - справка с Информационния лист за 

безопасност.
Срок на годност

10 години от датата на производството във фабрично затворена 

опаковка.


