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Тази информация е базирана на опит, за нейната пълнота не се поема отговорност. Тъй като нямаме никакво влияние върху 
нанасянето, задължение на клиента е да тества, дали продукта е подходящ за целта, преди да се използва. Всяка промяна в 
процедурата за нанасяне, условията на околната среда или на неспазване на инструкциите може да повлияе 
неблагоприятно на крайния резултат. 
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AQUAVITA Top Coat Spray 
445952, 446299, 446724, 446741, 446747, 446839, 447016, 447018, 472290, 472292, 

477565, 477953, 478217, 478375 

 
Дебелослоен байц за защита на дървени повърхности, за пръскане 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Прозрачен покритие, което подчертава 
структура и предпазва повърхността от 
атмосферни влияния. 

 Произведен на основата на: 

 - акрилно свързващо вещество 

 - светлоустойчиви пигменти 

 - вакси 

 - добавка 

 - вода 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Използва се като завършващ слой на 
дърводелски изделия и дограма (прозорци, 
врати, капаци) както в екстериора, така и в 
интериора. 

 Предназначен предимно за индустриално 
приложение. 

 СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ 
 
Почистващо вещество: 

вода; ако е необходимо се добавят други препарати 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Вид акрил 

Плътност 1,05-1,13 kg/l 

Доставен 
вискозитет 

ASTM 2196-05 23°C 40000 - 50000 
mPas 

Външен вид Вискозна течност. 

Цвят Безцветен 

Гланц (%) (60°) 25 - 30 
 

Дебелина на слоя 

Дебелина мокър филм 260 - 300 µm 

Съхнене 

въздух  

Незадържащ прах 30 минути 

Сух за манипулации 4 Часове 

Сух за последващи 
операции 

24 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. 

 Фугите се запълват с Aquavita filler (пълнител 
за V-образни фуги). 

 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: 

 - airmix пръскане 

 - airless система 

 Разреждане на материала не е задължително. 

 

AIRLESS/AIRMIX НАНАСЯНЕ 

 

Разреждане: не е задължително 

Размер на 
дюзата: 

0,11 - 0,13 инч 

Изходно 
налягане: 

70 - 90 bar  

Допълнителен 
въздух: 

1 - 2 bar 

Почистващо 
вещество: 

вода; ако е необходимо се добавят други 
препарати 

 

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. 

 


