
                             Ревизия ноември 2010г.
DULUX TRADE VINIL MATT
 Дюлакс трейд винил мат

  
Продуктова  информация

   Дюлакс трейд винил мат е висококачествена  плътна емулсионна боя с 
висока сила на покриване която осигурява нисък разход на боя. Боята 
Дюлакс трейд винил мат е приложима за вътрешно пространство на сгради - 
за стени и тавани. Приложима и в по екстремни условия като кухни бани и 
мокри помещения.
Преди реставрация на стари сгради с олово съдържащи бои имайте в предвид 
указанията за работа в тези условия.
Опаковки-2.5 и 5л.
Цветове- Всички от каталозите на Dulux Trade,NCS, BS  и др.
Химическа устойчивост – не е подходящ
Топлинна устойчивост- Не е подходяща за повърхности като радиатори
Водоустойчивост-не е подходяща  там където има висока влажност
Пигменти-Светлоустойчиви безоловни пигменти
Свързващо вещество-Емулсия акрилен кополимер.
Разтворител- вода
Твърдо вещество по обем- 33% за белия цвят за другите цветове варира.
Метод за нанасяне-четка ,бояджийски валяк,спрейване
Време за съхнене на допир- Зависи от температурата и относителната 
влажност
Време за нанасяне на следващ слой- 2-4 часа.
Разходна норма-При нормална подготовка на основата до 17 кв. метра.
Разреждане-
За грундиране и груби повърхности-1част чиста вода към 5 части боя.
Нормални условия-1част чиста вода към 10 части боя.
Обикновено спрейване-1част чиста вода към 2.5 части боя.
Безвъздушно спрейване-1част чиста вода към 5 части боя. 
Изисквания към спрейването-
Обикновено спрейване- задоволително с повечето оборудвания
Безвъздушно спрейване- да се установи оборудването на минимално работно 
налягане 133 Bar , с дюза диаметър 0.38mm и ъгъл на спрейване 65 градуса.
Почистване- Да се почистат с чиста вода инструментите до максимално 
възможното.

Подготовка на повърхноста
Повърхността трябва да бъде чиста и суха
Да се премахне всяка  подкожушена и дефектна боя.
Да се измие стената от мазнини и други замърсявания и след което да се 
остави добре да изсъхне.
Ако се налага да се грундира или да се шпаклова финно.
Нанасяне на боята
Да се разбърка добре преди употрреба. 
Нормално са необходими два слоя боя, но боядисаните повърхности със 
сходен цвят може да се приложи само един слой.

Безопасност  и екологична информация
Продукта е на водна основа 
За повече информация  да се представи  Информационен лист за безопастнос 
при поискване.
Съдържанието на летливи органични съединения на този продукт по регламент 
A/a за 2010г. Макс.30г.на литър. Този продукт съдържа 20-30г. на литър


