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AQUAVITA Top Coat Brush 
477568, 477574, 477575, 478377 

 
Дебелослоен байц за защита на повърхността на дървото, за нанасяне с четка 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Прозрачен покритие, което подчертава 
структура и предпазва повърхността от 

атмосферни влияния. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Използва се за защита на повърхността на 
всички видове дървесини в интериора и 
екстериора. 

 Подходящ за защита на прозорци, врати и 
всички други дървени елементи, изложени на 

атмосферни влияния. 

 СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ 
 
Почистващо вещество: 

вода; ако е необходимо се добавят други препарати 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Вид акрил 

Плътност 1,00 - 1,06 kg/l 

Доставен 
вискозитет 

DIN4 60 - 80 с 

Външен вид Вискозна течност. 

Цвят Възможно нюансиране с уредите 
за нюансиране с Белинка 
оцветители серия BW. 

Гланц (%) (60°) 25 - 30 % 
 

Дебелина на слоя 

Теоретична покривност  

за един слой 12 - 15 м2/л 

за 2 слоя 8 - 10 м2/л 

за 3 слоя 6 - 8 м2/л 

Съхнене 

въздух  

Незадържащ прах 30 минути 

Сухо за нанасяне на 
следващ слой 

4 Часове 

Сух за последващи 
операции 

4 - 5 Час 
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 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 Дървото трябва да бъде сухо (макс. 18% 
влажност), предварително импрегнирано с 
Aquavita Impregnant, леко шлайфано и 
обезпрашено. 

 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%. 

 Когато се работи в неподходящи условия 
могат да възникнат дефекти в покритието. 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 Покритието се нанася с: 

 - въздушно пръскане 

 - четка 

 Доставения вискозитет е работен вискозитет. 

 

ЧЕТКА 

 

Разредител: За първи слой препоръчваме разреждане 
с вода до 10%. 

 

 

Въздуушно нанасяне 

 

Разреждане: не е задължително 

Размер на 
дюзата: 

1,3 - 1,8 мм 

 

 СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ 
 

 Дървото е естествен материал и крайния цвят 
зависи от вида на дървесината, затова ние 
винаги препоръчваме предварително да 
направите проба върху парче от същата 
дървесина. След импрегниране с Aquavita 
импрегнант Dip & Brush ние препоръчваме 
използването на Aquavita междинно покритие, 
което е прозрачно и се нанася директно върху 
импрегнираната дървесина. С това се 
постигне по-пълна и по-гладка повърхност. 
Леко шлайфайте междинния слой преди 
нанасянето на топ лак за защита от 
атмосферни влияния. На някои видове 
дървесина междиненият слой блокира 
водоразтворими екстракти (танин) и 
предотвратява обезцветяване на дървото. 

 

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. 
 


