
 

  

Описание

Ceiling Paint® 
508-09
МАТОВА БОЯ 

Качества

Нанасяне

Предпазни меркиСертификати

Подготовка на повърхността

1. Добра адхезия.
2. Бързо съхнене, позволяващо повторно нанасяне още 
същия ден.
3. Дишащо покритие  –устойчивост срещу набъбване на 
боята при новите конструкции.
4. Акрилната формула е устойчива на алкалност.
5. Осигурява гладка повърхност за висококачествен 
финиш.
6. Изсъхва до красив плътен матов финиш
7. Без мирис, без амоняк и други разтворители.

Най -матовата боя от всички, които предлагаме. 
Специално разработена за тавани, скрива обичайните 
недостатъците на повърхността на тавана, за да се създаде 
безупречен външен вид. Подходяща за използване върху 
нови или вече боядисани: суха мазилка, тапети, акустични 
тавани, каменни и тухлени повърхности.
Този продукт е под контрола на EU стандарти: 
0гр/л /2010г/

Повърхностите може да бъде боядисани, но трябва да 
бъде чиста, суха и без мръсотия, прах, грес, масло, сапун, 
восък, лющене на боя, водоразтворими материали. 
Матирайте лъскавите повърхности с шкурка. Нанесете 1 
или 2 ръце от 508 Ceiling paint ZERO VOC след грундиране 
на повърхността.

Разбъркайте боята добре преди употреба. Нанесете с 
валяк, четка или пистолет. Разредете с  10% с чиста вода, 
само ако е необходимо. Да не се нанася при температура 
по-ниска от 10°С. Съхненето се удължава при хладно и 
влажно време.
Време на съхнене при 20 °С - 30 мин. - на допир 2-3 часа 
за втора ръка.
Разреждане: 10% Вода.
Разходна норма: 9-10м2/л.
Апликиране с Четка, валяк, пистолет.
Апликиране: Четка, валяк, пистолет.
ПОЧИСТВАНЕ
Почистете с топла, сапунена вода.

• Контакт с кожата - измийте добре кожата си с вода и 
сапун;
• Контакт с очите - третирайте веднага с вода; потърсете 
медицинска помощ;
• При поглъщане - веднага потърсете медицинска помощ;
• За повече информация - вижте Инструкциите за 
безопасност към продукта;
• Да се пази от деца;
• Да се пази от замръзване.
Опаковка и съхранение
Разфасовка: 0.946л.: 3.78л.
Съхранение: с плътно затворен капак; безопасно, без 
специални изисквания.

VOC съвместим с всички регулирани области
Нулева VOC, съгласно метод EPA 24,  MPI # 53, 53 X-Green, 
MPI 143 и 143 X-Green. Клас А (0-25) над негорими 
повърхности в съответствие с ASTM Е-84.
Антимикробна - Този продукт съдържа вещества, които 
инхибират растежа на микроби по повърхността на този 
слой боя. Този продукт съдържа антимикробен
добавки, които спират растежа на мухъл и плесен върху 
повърхността на боята.

Обозначението Green Promise означава, че този продукт е 
тестван от независима трета страна и отговаря, и 
надвишава стандартите , които са показани в таблицата
по долу.
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Aĸo eдин пpoдyĸт нocи лoгoтo Grееn Рrоmіѕе®, тoй тpябвa дa 
дocтигa нивoтo или дa нaдcĸaчa cтaндapтитe, зaлoжeни oт
Grееn Ѕеаl,Grееnguаrd, МРІ и Саlіfоrnіа СНРЅ.
Ocвeн вcичĸo дpyгo, тeзи пpoгpaми oгpaничaвaт VОС eмиc
иитe и зaбpaнявaт oпpeдeлeни xимиĸaли . 
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