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CHIEF АКРИЛНА 

БОЯ 
100% акрилна боя  

 
 

Разходна норма: 9-11 м²/л 

 

 
Време за съхнене: 1-2 часа 

Матова 100% акрилна екстериора боя, подходяща за 

боядисване на нови или пребоядисване на стари мазилки, 

бетон, шпакловани повърхности, гипскартон. 

Тя съчетава висока покривност и степен на белота с лесно и 

приятно нанасяне, поради слабата миризма и липсата на 

амоняк. Нанася се лесно, разнася се отлично. 

Идеална за професионалисти, които търсят икономично 

решение в съчетание с добро покритие и добра устойчивост 

на неблагоприятни атмосферни влияния. 
 

 
 

 

 
вода
. 

Разреждане: 5-15 % на обем 

 
 

 
Повторно боядисване: 4-6 часа 

 

 
Опаковка: 750 мл, 3 л, 9 л, 15 л 

Оттенъци: 1 л, 3 л, 9 л 

 

 
Полагане: Безвъздушен бояджийски пистолет 

 
 

Полагане: Валяк 

 
 

Полагане: Четка 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гланц Мат с блясък 6-10 единици при 85° . 

Специфично 
тегло 

1,48 - 1,52 кг/л в зависимост от оттенъка. 

Разходна норма: 9 - 11 м²/л на слой в зависимост от 

повърхността. 

Разреждане 5-15% на обем вода. 

Време за 
съхнене: 

Повърхностно 1-2 часа. Боята придобива 

висока якост след 3-4 седмици. 

Повторно 
полагане: 

4-6 часа след полагане на първия слой. 

Посоченото време се удължава при ниски 

температури и висока влажност. 

VOC/ЛОС 
(летливи 
органични 
съединения) 

„Бои на минерална основа за външни 

стени“ Тип Y. Пределна стойност на ЛОС 

= 40 г/л Максимално съдържание на ЛОС 

в готов за употреба продукт = 20 г/л 

Отговаря на изискванията на 

законодателството след 2011 г. VOC или 

ЛОС: летливи органични съединения с 

точка на кипене < 250 ºC. 

Покривно

ст 

>7,5 м²/л (ISO 6504/1). 

Оттенъци Бяло и хиляди оттенъци чрез 

СИСТЕМАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ОТТЕНЪЦИ на VECHRO. 

 

http://www.vechro.gr/
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Почистете добре повърхностите от грес, прах, мазнини, стара 

боя, ронливи частици, остатъци от плесен, влага и т.н. 

Повърхностите покрити с вар, лепило, стара боя, а също така 

нови повърхности се грундират със Smaltoplast Universal Primer 

или грунд SMALTODUR, а повърхностите с петна от никотин, 

дим, пушек, маркери, мастило, плесен, мухъл, влага, масла, 

графити, се грундират със SMALTOX hydro или SMALTOX mono. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре. Нанесете равномерно един или два слоя 

CHIEF АКРИЛНА БОЯ 

Съвет! Намалете общия брой тъмни слоеве, като нанесете 

SMALTOX hydro  или CHIEF пластична боя със сив оттенък S 

1502-Y за полагане на жълти оттенъци, S 1502-R за полагане на 

червени оттенъци и т.н. или нанесете оттенък в същия тон, но 

с по-плътно покриваща основа. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, 

потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете 

боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете 

веднага с вода и сапун. 
 

 

Температура на околната среда 8-30 οС и относителна 

влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни 

условия по време на полагане могат да променят крайните 

свойства на боята. 
 

 

След работа затворете добре кутията, за да остане боята годна 

за бъдеща употреба. Да се съхранява на хладно място. Да се 

пази от замръзване и пряка слънчева светлина. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца. В 

съответствие с приложимото законодателство, продуктът CHIEF 

АКРИЛНА БОЯ не се нуждае от означение на опасността. 

 
 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на 

знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта се гарантира от операционната система на 

дружеството, която се основава на изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme). Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното 

използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

http://www.vechro.gr/

