
           
                                                                    

 4PROTECTION 

защитно покритие за декоративни материали за вътрешно приложение
 серия 321

 

         ОПИСАНИЕ:

 Защита за вътрешни помещения от различен произход, които могат да бъдат 
повредени в ежедневното им използване. Създава тънък защитен слой, който 
може да бъде обновен . Устойчив е на влажно и сухо почистване, като при 
използване не променя външният вид на основата. Благодарение на своят състав, 
материалът е устойчив на различни водоразтворими и маслоразтворими 
вещества. Предпазва от замърсявания, образуване на мазнини и предотвратява 
развитието на плесени и водорасли. Може да се нанася върху различни 
повърхности при условие, че те са здрави и сухи. По своите експлотационни 
качества е подходящ за защита и декорация на стени в помещения като бани, 
стаи и кухни.Кремообразният му състав помага  по-лесно и ефективно му 
нанасяне. 

          ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

     -     Декоративни покрития на минерална основа. 
     -    Декоративни покрития на органична основа.
     -     Бои на водна основа.

–  Каменни повърхности, мрамор, изделия от натурален и изкуствен камък. 
–  Глинени повърхности.
–  Бетонни повърхности. 
–  При използването върху много матови повърхности се изменя външният 

им вид.
– За почистване на повърхността използвайте суха кърпа

      ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

      - Свързващи вещества във водна дисперсия и восъчни модификатори
      - Обемна маса- UNI EN ISO 2811-1:1,01± 0,5.



     - Вискозитет- кремообразна паста.
     - Съхнене-(при 25 С и 65%  влажност)повърхностно след 30 минути,пълно 
след 4 часа. 
      -Най-добри експлотационни качества на водо и маслоустойчивост 
обикновенно се достигат на петия ден след нанасяне.

        ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За всички видове повърхностти:
Преди нанасянето на материала се убедете, че повърхността е здрава и добре 
изсъхнала. Преди нанасянето на ваксата е необходимо да са минали минимум 24 
часа от нанасяне на декоративни покрития, на органична основа на тънък слой и 
минимум 48 часа, при използване на материали на варови основи или подобни 
материали на минерална основа. 

      ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ:

− Температура на околната среда: мин.+5 С/макс.+35 С 
− Влажност на повърхността; по малка от 10% 
− Инструменти за нанасяне: четка, кърпа или парцал 
− Количество слеве:  1-2 слоя в зависимост от степента на насищане. 

Вторият слой се нанася 4 часа след нанасянето на първия. 
− Разреждане: готов за използване
− Не нанасяйте продукта ако има повишена кондензация в помещението или 

повърхността е директно изложена на слънце.
− Материалът изсъхва напълно след 4 часа,като повърхността трябва да 

остане защитена от съприкосновение с вода в следващите 12 часа.

Начини на нанасяне:
− Нанесете един тънък слой от материала с помощта на четка или кърпа. 

Когато повърхността върху която е нанесен материала е суха продължете 
да полирате с вече използваната кърпа. Повърхността може да полирате 
както ръчно,така и с помощта на шлифовъчна машина.

− Разход на материала:различен в зависимост от типа на декоративният 
материал: 

− За гладки повърхностти със средна абсорбация макс. 15 кв.м./л. На един 
слой. 

− Веднага след използването му почистете инструментите си с вода. 
− За грижа и почистване на обработената с 4PROTECTION повърхност, 

използвайте памучна кърпа или микрофибърна, леко влажна или суха в 
зависимост от видът на почистване. 

− Обработените повърхности придобиват добра устойчивост към широката 
гама от вещества използвани в ежедневието.



− Препоръчва се да се почисти бързо зацапаната повърхност с помощта на 
вода с цел да се избегне продължителният контакт. 

− За почистване на силно замърсените учатъци е препоръчително да 
използвате вода и почистващо средство . 

− Не използвайте алкални или киселинни средства за почистване на 
повърхността за да не повредите обработената повърхност.

       ОЦВЕТЯВАНЕ:

− Материалът е готов за употреба и не се оцветява.

       СЪХРАНЕНИЕ:

− Максимална температура на съхранение на материала +30С.
− Минимална температура на съхранение на материяла +5С..
− Срокът на годност на материала е 2 год. при условие, че се съхранява в 

запачетани оригинални упаковки при правилната температура.

       БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

Произведен в съответствие с директивите на Евросъюза 
2004/42/ЕС(d.lgs. 161/2006) На материалът не са му нужни етикети за 
безопасност съгласно действащите норми. Използвайте материалът съгласно 
нормите за хигиена и безопасност:след използване изхвърлете упаковката в 
подходящ контейнер за боклук .Пазете далече от деца.В случай на поглъщане 
веднага се консултирайте с лекар, като покажете упаковката и етикета.
За допълнителна безорасност се запознайте с листовката за безопасност.


