
Техническо описание 

ТС–ОРГ-0335

Архитектурни PROTECTA 3 in 1 БАЗА ЗА 

ТОНИРАНЕ PAS/TRA
Метал/Дърво

Интериор/Екстериор

PROTECTA 3 in 1 База за тониране, представлява хомогенна суспензия на пигменти, 

алкидни смоли, разтворители, сикативи и добавки. Боята изпълнява функцията 

едновременно на преобразовател на ръжда, грунд и декоративно покритие. Употребява 

се за боядисване на повърхности от черни метали (парапети, огради, резервоари, 

електропреносни съоръжения и др.) 

Практически свойства Технически показатели
• 3 в 1 -  корозиен инхибитор, грунд и декоративно покритие в 

един продукт;

• преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на 

желязото;

• възможност за тониране по RAl в 180 цвята;

• устойчивост на атмосферни влияния и на солена мъгла;

• много добра покривност и лесен за  нанасяне ;

• добра устойчивост при разслояване и утаяване, не променя 

вискозитета си във времето.

Външен вид (след разбъркване)
Хомогенна, лесно подвижна 

течност

Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, 

min
75

Плътност, Kg/L, в зависимост от 

цвета
1.07-1.16

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

500

Блясък при 60°, min 60%

Покривност (за един слой)

в зависимост от цвета
3 - 10 m²/L 

Изсъхване на допир 4 часа
Цветове

Тонира се по каталог RAL в 180 цвята. 
Нанасяне на втори слой

Веднага след предходния или 

се изчаква изсъхването му (24-

48 часа).

Пълно изсъхване 24 часа

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи
Повърхности от черни метали Циментови основи

Варо-циментови основи

Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

 За постигане на качествено покритие , металната повърхност 

трябва да бъде добре почистена от грубата  ръжда, прах и 

мазни петна.

 За постигане на качествено покритие , металната повърхност 

трябва да бъде зашкурена и добре почистена от грубата  ръжда, 

прах и мазни петна.

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне. Четка
Използвайте четка устойчива на 

разтворители.

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Валяк

Използвайте валяк устойчив на разтворители.



Почистване Разфасовки:

Разреждане

При необходимост с Разредител за Боя 

Protecta или Разредител УР:

● за четка или валяк: до 5%;

● за шприцване с пистолет: до 12%

Пистолет Използвайте конвенционален пистолет.

Начин на 

работа

Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете един слой PROTECTA 3 in 1 База за тониране , разреден 

при необходимост до 12% с разредител за боя Potecta или разредител УР. Вторият или всеки следващ слой 

нанесете веднага след предходния или след изсъхването му.

Внимание: Не се препоръчва дебелина на мокър филм за един слой повече от 80 µm! (това е предпоставка за 

забавено съхнене и набръчкване на филма) 

„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.‘‘

С разредител за боя Protecta или разредител УР. 1L.

Съхранение Мерки за безопасност

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения при температура от 5 до 30°С, 

предпазени от преки слънчеви лъчи.

Protecta 3 in 1 База за тониране се класифицира като 

вреден и пожароопасен продукт. При използването му 

трябва да се спазват изискванията за противопожарна 

безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационният лист за 

безопасност.

Срок на годност

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка.


