
                               
                                                    DECORFILM 
                    Защитно покритие на водна основа за декоративни мазилки и бои
                                                 Серия: 3740238/230 

ОПИСАНИЕ:  

DECORFILM е  защитно  покритие  на  водна основа за декоративни мазилки и 
бои  за  външни  и  вътрешни повърхности, обработени  с  декоративни мазилки  ,бои 
на  водна  основа  и лакове. DECORFILM  е  с  отлична  механична  и  атмосферна 
устойчивост. Осигурява  лесно почистване  на  повърхността.  Нанесен върху  тъмни 
цветове, предпазва основата от механични замърсявания. 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

• Органични декоративни покрития, минерални  декоративни покрития в 
интериора. 

•  Върху  бои  и  лакове  на  водна основа.  
• DECORFILM  OPACO  (мат),  се препоръчва  за  нанасяне  върху матови  и 

полусатенени повърхности,  докато DECORFILM  LUCIDO  (гланц),  се 
използва  за  лъскави  и  гланцови покрития. 
 DECORFILM  има добра устойчивост  към домашни почистващи препарати. 
Препорачително  е при  почистването  първо  да  се тества на малки и  скрити места. 
Забранено  използването  на денатуриран  алкохол  или препарати  садържащи  го. 
Забранено  е  почистване  на  повърхности  третирани  с DECORFILM с абрзивни гъби. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 

Температура  на  въздуха:  мин.  8С  / мах. 35С 
Отн. влажност:  < 75% 
Температура  на  повърхността:  мин. 5С / мах. 35С 
Отн.  Влажност  на  повърхността:  < 10% 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Състав:  полиоретанова  модифицирана акрилна смола във водна дисперсия 
Относително  тегло:  тегло  на  UNI  EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг / л 
Разтворител: вода 
Водоизпарителна устойчивост: Вискозитет на UNI 8902: 1000 ± 200 CPS при 25 ° C 



Gloss: на UNI EN ISO 2813: 3740230 лъскаво покритие: > 80, при 60 ° 3740238 сатен 
покритие: 10 ° ± 2 °, 85 ° 
Разход: 10-12 кв.м/л,  
Време  за  съхнене:  При  25  градуса  и  65%  влажност:  повърхностно 2  до  3 
часа, нанасяне  на  следващо  покритие след 4 часа. 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: 

Мазилки и гипсови шпакловки: 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.
Инструменти: Четка, валяк  или  компресор. 
Разредител:  вода 
Разреждане:  в зависимост  от  инстумента  за  нанасяне и  абсорбацията  на 
повърхността, се разрежда  с вода от 5 до 30% . 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ:
Продукта  е  достъпен  в  два  варианта :
3740238 (мат)  и  /230 (гланц).   

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 изхвърляйте на местата 
определени за  строителни отпадъци.
  


