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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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Kombihel patina gold S 
478446 

 
Патина на базата на органични разтворители 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Пигментирано покритие на база: 

 - акрилно свързващо вещество 

 - CAB 

 - добавка 

 - пигменти 

 - органични разтворители 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Подходящо за оцветяване на профили и 
ръбове при производството на състарено 
дърво. 

 Байцовете имат само декоративна роля, 
поради това последващи покрития са 
задължителни. 

 СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ 
 
Разредител: 

 Helios разредители Забележки 

407615 THINNER A  

За възможността за разреждане с други разредители и тониране с други 
оцветители, е необходимо предварително да се консултирате с 
инструкторите на Helios. 

Почистващо вещество: 

 Helios чистител Забележки 

407615 THINNER A  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Плътност 0,94 - 0,98 kg/l 

Доставен 
вискозитет 

DIN4 20°C 19 - 25 с 

Сухо вещество (%) 19-23 % 

Външен вид Течност 
 

Дебелина на слоя 

Препоръчителна дебелина 
на филма dry spraying 

30 - 60 гр/m² 

Съхнене 

въздух 20 ° C 15 - 30 минути 

сушилня 30 - 40 ° C 5 - 10 минути 

Времето за съхнене зависи от дебелината на филма, 
температурата, влажността на въздуха и вентилацията. 
Времената и режимите на сушене и/или втвърдяване ще 
бъдат определени по-подробно с технологична процедура. 

 
 
Техническата информация е написана с оглед качествената 

употреба на материалите. Всяка промяна от посочените 
параметри и технологични процедури води до изменения в 

характеристиките.  
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 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 Нанася се към предварително лакирани 
повърхности, които трябва да бъдат добре 
втвърдени, сухи, без прах или други примеси. 

 Препоръчваме шлайфане Р 320-400, 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 Преди нанасяне основата и покритието да са 
с температура мин. 15°C. 

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

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 Преди употреба разбъркайте добре. 

 Препоръчваме равномерен слой и сухо 
пръскане. 

 Байцовете имат само декоративна роля, 
поради това последващи покрития са 

задължителни. 

 

Въздуушно нанасяне 

 

Разреждане: при необходимост 

Разредител: 407615 THINNER A 

Размер на 
дюзата: 

0,7 - 1,3 мм 

Изходно 
налягане: 

2 - 4 bar  

Почистващо 
вещество: 

407615 THINNER A 

 

 За възможността за разреждане с други 
разредители и тониране с други оцветители, е 
необходимо предварително да се 

консултирате с инструкторите на Helios. 

 СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЯ 
 

 Препоръчителна предварителна обработка с: 

 Heliodur покрития 

 Препоръчителна последваща обработка с: 

 Heliodur покрития 

 HELIOCEL покрития 

 За нанасяне на други покрития, консултирайте 
се с техник. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 12 месеца в оригинално затворена опаковка 
при температура до +35°C. 

 Защита от директна слънчева светлина. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Вижте Информационен лист за безопасност и 

етикета на продукта 

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. 

 Техническата информация е написана с оглед 
качествената употреба на материалите. Всяка 
промяна от посочените параметри и 
технологични процедури води до изменения в 
характеристиките. 

 


