
 
SUPER HIDE®

 

Mатова Интериорна Боя с Нулево 
съдържание на VOC 355 

   

Характеристики:  Описание: 

• Добра покривност 

• Лесна за нанасяне 

• Осигурява гладка повърхност 

• Бързо съхнеща 

 

• Слаба миризма 

• С формула против пръскане 
по време на нансяне 

• Отговаря на изискванията 
на LEED® v4 за продукти с 
ниски емисии 

 

Висококачествена 100% акрилна боя с матов ефект и патентована  
технология Color Lock  за по-богати и автентични цветове, които запазват 
своята чистота и имат отлична устойчивост на избледняване. Продуктът е 
с нулево съдържание на VOC и отговаря на изискванията на LEED® v4 за 
продукти с ниски емисии. 

 

  Препоръчителна употреба:   Ограничения: 
Вътрешни стени и тавани в търговска и индустриална среда, където се 
изисква матово и устойчиво покритие. За нови или предварително 
боядисани вътрешни стенни плоскости, зидария, грундирана или 
предварително боядисана мазилка, дърво или метал. 
 
 

 

Do not apply when air and surface temperatures are below 50 °F (10 °C) 
 
 
 
 

Продуктова информация: 

Цветове — Стандартни: 
White (01), Bone White (03), Ceiling White (04), Linen White (70), 
Navajo White (73), China White (74) 

Технически данни Бял 
Vehicle Type Acrylic Copolymer 

 Pigment Type   Titanium Dioxide 

Бази за оцветяване: 

Няма 

Volume Solids  29 ± 2% 

Покритие на галон 
400 - 450 sq. ft. 
(37.2 - 41.8 sq. m.) 

— Специални цветове: 
Свържете се с представител  на Benjamin Moore 

Препоръчителна  
дебелина на слоя 

– Мокро 3.8 mils 

– Сухо  1.1 mils 

Сертификати и Квалификации: 

Съвместим с изискванията за VOC във всички регулирани области 
Нулево съдържание на VOC 
Отговаря на изискванията на LEED® v4 Credit 
Отговаря на условията за получаване на сертификат CHPSза ниски емисии 
(Collaborative for High Performance Schools) 
CDPH v1 сертификат 

В зависимост от структурата на повърхността и порьозността. Не забравяйте да 
прецените точното количество боя за работата. Това ще осигури равномерност 
на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя. 

Време за съхнене @ 77 °F  
(25 °C) @ 50% RH  

– На допир  1 час 

– Втора ръка   2 -3 часа 

Боядисаните повърхности могат да се мият след две седмици. Високата 
влажност и ниските температури водят до по-дълго време за съхнене, 
пребоядисване и обслужване. 

Изсъхва при Coalescence 

Viscosity 98 ± 3 KU 

Температура на възпламеняване N\A 

Блясък / Гланц Мат (0 – 2 @ 85°) 

Температура на повърхността при 
употреба 

– Min. 50 °F 

– Max 90 °F 

Техническа помощ: 
Предлага се от местния оторизиран независим търговец на дребно на 
Benjamin Moore. За да откриете най-близкия до вас търговец на дребно, 
обадете се на 088 999 2828 или посетете www.benjaminmoore.bg 

Thin With See Chart  

Почистване С вода  

Тегло на галон 11.8 lbs. (5.3 Kg)  

Температура на повърхност при 
нанасяне 

– Мин. 50 °F 

– Макс. 90 °F 

Летливи Органични Съединения (VOC) 
0 Grams/Liter 
0 Lbs./Gallon 

Reported values are for White. Contact your Benjamin Moore® for values of other bases or color. 

 


