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Smaltoplast 100% 

акрилна 

Екологична 100% акрилна 

Разходна норма:: 
11-13 м²/л 

Време за съхнене: 

½-1 час 

Разреждане: 8-15% на 
обем с  

вода. 

Повторно полагане: 

4-6 часа 

Опаковка: 

 Бяла: 750 мл, 3 л, 10 л 
/ 

Оттенъци: 1 л, 3 л, 10 л 

Полагане: Четка, валяк, безвъздушен 

пистолет 

 
 

 
 
 

 

Екологична, изключително качествена 100% акрилна боя 

за боядисване и защита на външни стени.  Слаб мирис. 

Подходяща за боядисване на нови и повторно боядисани 

стени, мазилки, бетон.  Характеризира се с отлична 

адхезия, устойчивост на алкали, изключителна 

устойчивост на ултравиолетово лъчение и неблагоприятни 

метеорологични условия.  Специалният ѝ състав 

осигурява много добра хидроизолация на повърхностите, 

на които се полага.  С боята се работи лесно, има висока 

ефективност, покриваемост, белота и нюанси с 

изключителна издръжливост. Образува кадифена матова 

повърхност с висок коефициент на отразяване на 

ултравиолетовото лъчение. В сравнение с другите бои, 

способства за намаляване на температурата на 

покритите повърхности (бяла).   Намалено съдържание 

на опасни 

вещества.   Намалена съдържание на летливи органични 

  съединения (ЛОС). 
 

 

Гланц Кадифен мат с гланц 8-12 

единици на 85ᵒ 

Специфично 
тегло 

1,30-1,50 кг/л в зависимост от оттенъка 

Разходна норма: 11-13 м²/ л в зависимост от 
повърхността 

Разреждане с вода – 8-15% на обем. 

Време за 
съхнене: 

Суха при допир след ½-1 час. Боята 

придобива окончателна якост 

след 3-4 седмици. 

Повторно 
полагане: 

4-6 часа. Посоченото по-горе време се 
удължава 

при ниски температури и висока 
влажност. 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

http://www.vechro.gr/
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VOC/ЛОС 
(летливи 
органични 
съединения) 

„Бои на за външни стени на  

минерална основа“. Тип Y. Пределна 

стойност на ЛОС = 40 г/л. Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за 

употреба продукт = 20 г/л VOC или 

ЛОС: летливи органични съединения 

с точка на кипене <250ᵒC 
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Издръжливост на 

ускорено 

стареене 

(QUV 

изветряне) 

Не се напуква, не се отслоява, не се 

подува и не се превръща в тебешир (ISO 

16474-3, ISO 4628) 

Адхезия Якост на отсляване >3.2MPa (ISO 4624) 

Слънцерефлекти

вен  

индекс (SRI) 

108 ЗА БЯЛА (Център за възобновяеми 
ресурси и енергоспестяване / ASTM E 
1980-01) 

Коефициент на 

емисия (ع) при 

инфрачервено 

лъчене (SRI) 

0.89 ЗА БЯЛА (EKEFE DEMOKRITOS / ASTM 

Е 408-71) 

Устойчиво

ст на 

алкали 

БЕЗ ВИДИМО ВЛИЯНИЕ (ISO 

2812-4) 

Инструменти Четка, валяк, безвъздушен пистолет 

Оттенъци 
Бяло и хиляди цветове и оттенъци 

чрез системата „ЦВЕТНИ 

НАСТРОЕНИЯ“ на VECHRO. 
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Почистете добре повърхността от прах, грес, стара боя, ронливи 

частици, остатъци от плесен и др. Изтъркайте с шкурка 

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

повърхности се грундират със Smaltoplast Universal Primer , а 

повърхностите с петна от никотин, отработени газове, изпарения от 

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

графити, се грундират със SMALTOX hydro. 

 ПОЛАГАНЕ:  

Разбъркайте добре преди употреба. Положете един или два слоя 

SMALTOPLAST 100% АКРИЛНА и размажете равномерно. Минимизиране 

на загубата на материал: за повърхност равна на 10 м² и два слоя, ще 

Ви потрябват 1,6 л боя. 

Съвет! Намалете общия брой тъмни слоеве, като нанесете SMALTOX 

hydro или SMALTOPLAST 100% Акрилна 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. Преди грундиране новите повърхности трябва да 

съхнат 3-4 седмици. 
 

 

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 гореща 

вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено 

с много силни почистващи средства. 
 

 

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. 

 
 

След работа затворете добре кутията, за да остане боята годна за 

бъдеща употреба. Да се съхранява на хладно място. Пазете продукта 

от замръзване и излагане на пряка слънчева светлина. 

 
 

Преди употреба прочетете етикета.  За подробни инструкции и 

предпазни мерки разгледайте информационния лист за 

безопасност на продукта. 

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 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

http://www.vechro.gr/

