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AQUAVITA Caring milk 
472249 

 
Подхранващо мляко за дърводелски изделия 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Безцветно продукт за грижа на дърводелски 
изделия. 

 Произведен на основата на: 

 - акрилно свързващо вещество 

 - вакси 

 - добавка 

 - консервант на покритието 

 - вода 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Използва се за грижа на дограма и врати, 

защитени с акрилно водно покритие Aquavita. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Вид Акрилова дисперсия 

Плътност 1,03 - 1,12 kg/l 

Сухо вещество (%) 9 - 11 % 

Външен вид Бяла вискозна течност. 

Цвят Безцветен 
 

Съхнене 

Стайна температура  

Сух за последващи 
операции 

30 минути 
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 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 Дървените елементи се измиват първо с лек 
почистващ препарат за отстраняване на 
замърсяванията. 

 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 При работа с покрития на водна основа 
температурата на повърхността, боята и 
околната средата не трябва да бъде по-ниска 
от 10 ° С, относителна влажност на въздуха 
не трябва да надвишава 80%. 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 Нанася върху почистена и подсушена 
повърхност с мека кърпа на тънък филм. 
Повтаряме процедурата до 2 пъти на година. 

СЪХРАНЕНИЕ 

 24 месеца в първоначално затворена 
опаковка при температура от +5°C до 35 °C. 

 Продуктът не трябва да замръзва. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Виж Информационния лист за безопасност и 

етикета на продукта l. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
ЗАБЕЛЕЖКИ 

 При поискване, ние издаваме за всяка 
партида покрития, адекватен сертификат за 
контрол на качеството с всички контролни 
данни. 

 Технически данни са резултат на знания, на 
базата на лабораторни изпитания и 
практически опит. В случай на използване на 
покритие извън нашия контрол не можем да 
поемем отговорност и да гарантираме за 
качеството на покритието като такова. Ние си 
запазваме правото да променяме данни, без 
предварително уведомление. 

 Система на качеството съгласно ISO 9001. 

 


