“ЛАКПРОМ” – АД
КВАРЦОВА БОЯ
ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛП-ТС-115/2006

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ХАРАКТЕРИСТИКА: Завършващо полимерно покритие със структурен ефект
“мазилка”. Съдържа обработен природен кварц и специални добавки. Безопасно
при нанасяне, безвредно при експлоатация.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Предназначена е за интериорно и екстериорно боядисване в жилищни
помещения и сгради и директно нанасяне върху всякакъв вид стиропор /EPS,XPS/,
фасадни повърхности и др.
Кварцовата боя притежава силна адхезия към стиропорена повърхност и при
използването и не е необходимо да се извършва шпакловане, поставяне на
армираща мрежа, грундиране и нанасяне на мазилка. Елиминират се няколко
строителни операции, с което се намалява времето и цената за извършване на
топлоизолационни работи на сгради и съоръжения.
Подходящо за архитектурни решения при ново строителство и ремонти на
жилищни и обществени сгради. За външно и вътрешно оформление. Нанася се
върху всички видове минерални основи – варови, циментови, вароциментови,
гипсови, бетонови и съществуващи дисперсионни покрития. Притежава “дишаща”
способност, висока покривност, устойчивост на атмосферни влияния и UV защита.
Кварцовата боя може да се оцветява в пастелни тонове с цветни тониращи пасти
или с Акрилатна тонираща боя “Супер цвят”, производство на “ЛАКПРОМ” АД.
Постига се структурен ефект при различни техники на нанасяне. Покритието е в
съответствие със съвременните изисквания за дълготрайност, декоративен външен
вид и екологичност. Произвежда се в три разновидности: Кварцова боя акрилна;
Кварцова боя силиконова; Кварцова боя силикатна.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:
КВАРЦОВАТА БОЯ се произвежда в консистенция готова за нанасяне. Не се
допуска разреждане с вода. В периода на лагеруване се допуска разслоявне.
Разбъркай добре съдържанието на опаковката преди нанасяне!
КВАРЦОВАТА БОЯ се нанася върху здрави, равни, сухи, чисти,
предварително грундирани повърхности. Подходящи грундове: Грунд импрегниращ
АК-011; Бетонгрунд контакт– Контактен грунд за бетон; Грунд запечатващ
блокиращ; Силиконов импрегниращ грунд СО-012; Силикатен импрегниращ грунд
СК-011.
Нанасянето се извършва при температура от 5°C до 30°C и нормална влажност на
въздуха с помощта на валяк /къс косъм/ на успоредни ивици и машинно. При
работа с Кварцовата боя не се допуска смесването й с други продукти, в т.ч.
минерални пълнители, дисперсия и др.; нанасянето й по повърхности, огрени от
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слънцето при температура на въздуха над 30°C; нанасянето й по мокри и обледени
повърхности или по време на валежи и силен вятър.
Нанасянето се извършва с помощта на валяк /къс косъм/ на успоредни
ивици.
В зависимост от техниката /похвата/ на нанасяне може да се постигне
декоративен ефект на покритието.
Интервал на препокриване не по-малко от 90 минути.
Инструменти и зацапани места се почистват с вода преди да са засъхнали.
Не отделя органични разтворители.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
1.Външен вид
- гъста хомогенна маса
2.Цвят
- бял или по еталон
3.Разход
- около 5 – 6 кв.м/л (280-350 гр./кв.м) за една ръка;
4.Съхливост
- 90 минути при 20°С. При понижаване на температурата,
времето за съхнене може да се удължи.
ОПАКОВКА:
Пластмасови опаковки с вместимост 18л., 5,5л., 2,5л.
СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от +5 оC до
+25оС, като се предпазва от замръзване.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 12 месеца.
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