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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Vechro Pro Antigraffitti-PU е висококачествена двукомпонентна боя 

против замърсяване, подходяща за нанасяне върху стени и 

повърхности от бетон, мазилка, камък, метал, дърво и др. Ако се 

използва правилно и в съответствие с инструкциите на 

производителя, продуктът създава филм (чрез механизъм за 

химическо омрежване) без пори, който е твърд и еластичен и не 

позволява на графитите (различни спрейове, маркери и др.) да 

проникнат в боята и защитената повърхност. Позволява почистване 

на графитите с помощта на разредител VECHRO No1 или подходящи 

разтворители/почистващи средства за графити. Има висока 

устойчивост на неблагоприятни метеорологични условия и 

ултравиолетови лъчения. Не се препоръчва продуктът да се 

използва върху повърхности, които трябва да „дишат“ 

(паропропускливи). Подходящ е за боядисване на обществени места, 

инфраструктури, хотели и др. и е лесно запалим. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

  

Гланц Гланцът зависи от порьозността и абсорбиращата 

способност на повърхността. 

Специфично тегло След смесване на двата компонента 0,94 – 0,98 

kg/l. 

Покривност 6 – 8 m²/l (4,5 – 6 m²/kg) на слой. Материалът трябва да се 

нанесе по такъв начин, че крайната повърхност (от два 

слоя) да образува гладък, непропусклив филм, без пори 

или изпъкналости, в които може да проникне замърсяване 

(спрей, маркер и др.). Вж. също и указанията за употреба. 

Смесване/разреждане A: B = 4: 1 по тегло. Не се разрежда. Сместа има 
експлоатационен живот 8 часа при 150°C. 
Посоченото време е значително по-късо при по-
високи температури. Смесеният продукт трябва да 
се разбърква редовно, за да се избегне отлагане на 
утайки и локално образуване на гел. 

Продължителност на 

съхнене 

Повърхностно след 2 – 3 часа в зависимост от 
метеорологичните условия.  

В цялата дълбочина на филма след 6 – 8 часа. 

Повторно нанасяне След 18 – 24 часа и пълното заздравяване на 

първия слой. 

ЛОС клас „Специални двукомпонентни покрития. Защита 

срещу графити“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 

500 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия 

за употреба продукт = 499 g/l, (тонирана) 499 g/l. 

Боята съдържа също и разтворители без ЛОС. ЛОС: 

летливи органични съединения с точка на кипене < 

250°C. 

Време за достигане 

на готовност за 

употреба 

2 – 3 седмици (20°C, 50% относителна влажност). 

Боята придобива устойчивостта си срещу графити 

петнадесет дни след нанасянето, когато се 

постигне пълно втвърдяване. 

 

 

Vechro Pro 

Antigraffitti-PU 

Прозрачна индустриална боя с 

висока устойчивост 

 Покривност: 6 – 8 m²/l  

 

 Продължителност на съхнене: 

6 – 8 часа 

 

 Смесване: A: B = 4: 1 по тегло 

 Повторно нанасяне след 18 – 24 

часа 

 Разфасовки: 1 kg, 4 kg 

 Нанасяне: Четка, валяк, безвъздушен 

или конвенционален бояджийски 

пистолет 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Повърхността, която ще се покрива, трябва да бъде почистена от прах, 

мазнини, масла, лющеща се стара боя, незакрепени частици и т.н. Ако 

повърхността е пореста и може да абсорбира голяма част от боята, трябва да 

се грундира с подходящ двукомпонентен грунд или със самата боя, разредена 

в по-голяма степен (15 – 20%). По този начин би трябвало следващият слой да 

може да образува филм, който при изсъхване да е с достатъчна дебелина, 

така че да няма изпъкнали или зърнести участъци по повърхността, които 

може да се зацапат от графити. Целта е да се образува гладка, равномерна 

повърхност без никакви издатъци. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Смесете двата компонента в съотношение 4: 1. Препоръчително е да се 

нанесат два слоя боя. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

Почистете инструментите с разредител и сапун, преди боята да засъхне. При 

използване на пръскачки трябва да се обърне особено внимание на 

почистването. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура на района в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Новите повърхности трябва да се оставят да изсъхнат в продължение на 3 – 4 

седмици, преди да се грундират. Неблагоприятните условия по време на 

приложението може да влошат крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от замръзване и 

излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след приложението. 

Съберете излишната боя за повторна употреба. Повторната употреба на 

багрила може действително да сведе до минимум въздействието върху 

околната среда от експлоатационния живот на продуктите. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вж. Информационния лист за безопасност за повече информация. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани 

лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в 

съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като 

производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта 

или неспазване на указанията за употреба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


