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Характеристики:  Описание: 
 Иновативна и патентована 

формула за устойчивост при 
интензивно триене 

 Изключителна издръжливост 

 Може да се мие 

 Бързо съхнене, като позволява 
повторно нанасяне още в същия 
ден 

 Изключително гладка при допир 

 Лесна за нанасяне 

 Не пръска при нанасяне 

 Отговаря на изискванията на 
LEED® v4 

 Съдържа антимикробни 
добавки, които инхибират 
растежа на мухъл и плесен по 
повърхността на боята 

 

 

Висококачествена еднокомпонентна латексова боя, която е специално 
разработена за помещения с голям тряфик и интензивно триене. Този 
революционен продукт предлага по-висока издръжливост и устойчивост на 
триене в сравнение с традиционните висококачествени двукомпонентни 
покрития. С минимална необходимост от поддръжка, боята запазва 
перфектния си външен вид за изключително дълго време. Матовото 
покритие дава възможност за прикриване на несъвършенствата по 
повърхностите, като същевременно с това осигурява на стените красив и 
изискан вид. 
 

  Препоръчителна употреба:   Ограничения: 

Подходящ за зони с голям трафик като търговски помещения,  училищни 
коридори, болнични чакални, хотелски фоайета, съблекални и бани във 
фитнес зали, гардеробни, кафенета, бани и стълбища. За употреба върху 
грундирани или предварително боядисани гипсокартонени, гипсови, 
дървени, метални и тапицирани повърхности. 

 

Да не се полага когато температурата на въздуха и повърхността е под 50°F 
(10°C) 
Не се препоръчва за подове. 
Само за вътрешно полагане. 
  

Продуктова информация: 

Цветове — Стандартни: 
Бял (01) 
 
 

 

Технически данни ПАСТЕЛНА ОСНОВА 
Тип Патентован акрилен кополимер 

Тип Пигмент Титаниев диоксид 

Обем твърди частици 39 ± 2% 

— Gennex  Бази за оцветяване: 

Deep Base (04) Дълбока основа 

(Когато се тонира в съответствие с предписанията на Benjamin Moore, Deep 
Base осигурява покривен основен слой, подходящ за използване на 
дълбоки и интензивни цветове.) 
Тонирайте само с оцветител на водна основа Benjamin Moore® Gennex®. 

Покритие на галон при 
препоръчителна норма 

350 – 400 sq. ft.. 

Препоръчителна 
дебелина на слоя 

–  Мокро 4,3 mils 

–  Сухо 1.7 mils 

В зависимост от текстурата и порьозността на повърхността. Осигурете 
правилното количество боя според заданието. Това ще осигури еднородност на 
цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя 

— Специални цветове: 
Свържете се с представител  на Benjamin Moore 

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

– На допир 1 час 

– Втора ръка 2-3 часа 

Сертификати & Квалификации: 

Съответствие с изискванията за VOC във всички регулирани области, с 
изключение на SCAQMD 

Отговаря на условията за получаване на кредит по LEED® v4  

Отговаря на условията за получаване на кредит по CHPS за ниски емисии 

CDPH v1 Сертификат за емисии 

Клас А (0-25) върху негорими повърхности при изпитване в съответствие с 
ASTM E-84 

Подходящ за използване в обекти, инспектирани от USDA 

Антимикробен - Този продукт съдържа агенти, които възпрепятстват 
развитието на микроби върху повърхността на този филм боя. Този 
продукт съдържа антимикробни добавки, които възпрепятстват растежа 
на плесени и мухъл върху повърхността на  боята. 

 

Боядисаните повърхности могат да се мият след две седмици. Високата 
влажност и/или 
ниските температури ще доведат до по-дълго време за съхнене, повторно 
нанасяне и почистване. 

Съхнене Коалесценция 

Вискозитет 97 ± 3 KU 

Температура при възпламеняване N/A 

Блясък / Гланц Мат (8-13 @ 85°) (9.5 @ 60°) 

Температура на повърхност при 
нанасяне 

– Мин. 50 °F 

– Макс. 90 °F 

Количество за разреждане Погледнете таблицата 

Разреждане С чиста вода 

Тегло на галон 

 
10.73 фунта. 

Техническо съдействие: 
Предлага се от местния независим дистрибутор на Benjamin Moore. 

За да откриете най-близкия дистрибутор, позвънете на 1-866-708-9180 

Температура на  
съхранение 

– Мин. 40 °F 

– Макс. 90 °F 

За да откриете най-близкия дистрибутор visit www.benjaminmoore.com  

 

http://www.benjaminmoore.com/

