
 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 БОЯ ЗА ТЕКСТИЛ & КИЛИМИ 

Код:  26802 

Цвят:  Черен и антрацит 

 Основни характеристики: 
Приложение:       Авторепаратура/ Боя 

Боя за текстил&килими е удобен за потребителя 
спрей за освежаване и оцветяване на текстилни 
постелки и килими за автомобили в сектора на 
автомобилите и превозните средства. Лесно и бързо 
покриване на петна. Осигурява високо покритие и 
добра адхезия. Може да се нанася върху текстилни 
постелки и чрез специфични добавки също и върху 
гумени постелки за автомобили.

Физични и химични свойства: 

Основно свързващото вещество: акрил 
Мирис: разтворител 
Ефективност: В зависимост от консистенцията и цвета на покритието: 400 ml са 
достатъчни за прибл. 1,25 - 1,75 m² 
Устойчив на температура: до 90°C 
Стабилност при съхранение: 10 години при подходящо съхранение (=10°-25°C, 
относителна влажност на въздуха макс. 60%) 
Размер: аерозолни кутии, максимум номинален обем 400 ml 
VOC-стойност: 238 g

 Пример: След всяко минаване, препоръчваме 
отстраняване на все още влажния филм лак с четка, така че
влакната на килима да са навлажнени с цвят и да не се 
слепват.



 2 min 2-3  5 min  20°C=60 min 15-20 cm      approx. 1m²

Процес на нанасяне: 
Преди употреба, прочетете внимателно предупредителния текст на етикета!

 Повърхностите трябва да са обезпрашени
 Разклатете добре за 2 минути
 Направете тест
 Нанесете няколко тънки слоя през интервали от 5 мин
 Пример:  След всяко минаване, препоръчваме отстраняване на все още влажния филм 
лак с четка, така че влакната на килима да са навлажнени с цвят и да не се слепват.

Само за професионална употреба
Носете подходяща респираторна маска (препоръчителен тип A2/P3) 

Темп. на обекта след  около 
50% относ. влажност

след  около 
5 min. 

 Съхнене                                                           Сух на прах          Сух на допир 

20 °C, 

Може да се 
третира

30 min.  
Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и 
дебелината на нанесения слой
Условия на работа: 
Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно свеж въздух. Температурата 
на обработка трябва да бъде най-малко +10 °C и макс. влажността на въздуха не трябва да 
надвишава 80%.




