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FUMEX 2 FINITURA 
Супермиеща се боя с висока покривна способност 

Серия: 446 
  
Описание 
 
FUMEX 1 PRIMER е бял полу покривен агент специално разработен за покриване на 
повърхности с петна от никотин, кафе, олио, мазни петна, вино, мастило и др. Преди да се 
боядиса с FUMEX 2 FINITURA. Лесен за нанасяне и бързо съхнещ FUMEX 1 PRIMER 
абсорбира компонентите на петното, като не му позволява да се появат на повърхността. 
Поради свойте свойства FUMEX 1 PRIMER и FUMEX 2 FINITURA са особено подходящи за 
използване в: барове, ресторанти, заведения за бързо хранене и др., особено на повърхности 
изложени на постоянни замърсявания – кафемашини, фритюрници, радиатори, котлони и др..  
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е подходящ за вякакъв вид основа – хоросан, бетон, мазилки на циментова или  
варова основа, гипс и др. 
Подходящ за вътрешни повърхности 
 
Технически характеристики 
 
Състав: кополимер на модифицирани синтетични основи във водна емулсия 
Разтворител: вода 
Разреждане: готов за употреба /мах. 10% с вода 
Разход: приблизително 14-16 м2/l, в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се на 
гладка повърхност при средно всмукване. 
Брой ръце: 2 
Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 4 часа при 25С и 65% 
влажност 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 1,47 +/– 0,03 kg/l  
Водоизпарителна устойчивост: UNI 8902: 24000 +/– 4000 на 25С  
Устойчивост при почистване: DIN 10560: повече от 10 000 почиствания 
 
Подготовка на повърхността 
 
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката – 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете 
се здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи 
материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. 
Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.  
  
Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и 
вдлъбвания, при можете да използвате TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 
9410110 или да използвате други продукти на циментова основа. 
 
Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ 
материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкуркайте. 
 



Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка. Където по повърхността има 
мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 
(въстановяващ препарат). Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на 
следваща повърхност след 2-3 часа).  
 
Уверете се че повърхността е напълно суха и положете един слой FUMEX 1 PRIMER разреден 
10-15% с вода. Положете FUMEX 2 FINITURA както е описано в инструкциите. 
 
Употреба 
 
Температура на въздуха: мин. 5С / мах. 35С 
Отн. влажност:  < 80% 
За максимална ефективност втория слой трябва да се нанесе след пълното изсъхване на 
първия. 
Брой ръце: 2 
Инструменти за нанасяне: четка или мече. 
 
Разбъркайте преди да нанесете. 
Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте материала да изсъхне на тях. 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO. 
MACROMIE. В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт или продукта на 
оцветяване, който изпълнява пълната система TINTOMETRICO, но не в една поръчка, 
съветваме отново да се размеси със себе си в опаковката, за да се избегнат различия в 
тоналностите. 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В закрити херметически опаковки 
при правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! 
В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с 
медицинско лице. 
Пазете от деца! 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към 
строителните отходни места. 
 
 

�������� 	
�� 
 
„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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