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Smaltolux Hydro 

RADIATOR 

Емайлак на водна 

основа за радиатори 

Разходна норма: 10-
12 м²/л 

Време за съхнене: 
1-2 часа 

Разреждане: До 8-10% на 

обем с вода за полагане с четка 

/валяк, или до 20% за полагане с 

пистолет 

Повторно полагане: 
6-7 часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Полагане: Четка, валяк, 
пистолет 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Специален емайллак на водна основа със слаба миризма и 

отлична устойчивост на високи температури. Подходяща за 

калорифери. 

Το Smaltolux Hydro RADIATOR осигурява силно сцепление 

дори с повърхности, които преди това са били боядисани с 

прахово покритие. 

Образува твърдо покритие, има отлична адхезия, бързо 

изсъхва и поддържа своята белота. Устойчива на 

драскотини, удари с остри и тъпи предмети. 
 

 

Специфично 
тегло 

1,22 ± 0,02 кг/л 

Разходна 
норма: 

10-12 м²/л в зависимост от способността за 

попиване на повърхността, върху подходящо 

подготвена повърхност. 

Разреждане 
8-10% на обем с вода за полагане с четка/валяк и 
до 20% за прилагане с пистолет. 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след 1-2 часа. 

Повторно 
полагане: 

След 6-7 часа се изтърква с мека шкурка на 

хартиена или платнена основа. Боядисва се 

повторно след 6-8 часа. Повторното боядисване на 

поцинковани, PVC или полиестерни повърхности 

се препоръчва да става след 24 часа. Посоченото 

време се удължава при ниски температури и 

висока влажност. 

ЛОС class 
«Интериорни/екстериорни декорации и 

ламперия от дърво и метал». Тип Y. Пределна 

стойност на ЛОС = 130 г/л. Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт 

= 60 г/л. VOC или ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене <250ᵒC 

Употреба 

Радиатори 

Най-малко 2 дни след полагането му, в добре 

проветриви помещения. 

Оттенъци 
Предлага се в бяло. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

http://www.vechro.gr/


„ВЕХРО“ АД (VECHRO SA) 

Седалище: Бул. „Лиосион“, Атина 111 45, линия 

за контакт: (+30) 210-4816101 www.vechro.gr 

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 
31.07.2018 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ E-
8051 

ИЗМЕНЕН НА 26.08.2019 

 

 

 

 

Повърхността трябва да бъде суха, почистена от прах, грес, мазнини, 

обелена старата боя, ронливи частици ръжда и т.н. Изтъркайте добре 

с шкурка. Върху ръждясали или съвсем нови метални повърхности, 

нанесете 1 слой OXIDOL антикорозионен грунд или OXIDOL Minio. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре преди употреба. Върху правилно подготвена чиста 

повърхност нанесете 1-2 слоя подходящо разреден Smaltolux Hydro 

RADIATOR.  Уверете се, че всички ъгли и труднодостъпни места на 

работната повърхност са добре боядисани. Използвайте подходящи 

бояджийски инструменти (крива четка или специален валяк за 

боядисване на радиатори). 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете продукта от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща 

вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено 

с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на 

замърсена с продукта вода в подпочвените води. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 
 

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка 

слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. 

Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната 

употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие 

на жизнения им цикъл върху околната среда. 
 

 

В съответствие с приложимото законодателство, продуктът не се 

нуждае от означение на опасността. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета.  Пазете далеч от деца 

 
 

 
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 

е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на 

продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

http://www.vechro.gr/

