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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разреждаща се с разредител боя на основата на акрилни смоли, 

подходяща за полагане на маркировка върху пътища, летища и 

паркинги с настилка от смола, бетон и др. Има отлична адхезия и 

еластичност при нанасяне върху гореспоменатите основи, но също 

така и върху метални повърхности, мазилки, ламарина. Не губи 

яркостта си с времето, дори при неблагоприятни метеорологични 

условия, запазвайки винаги ясна видимост. Отличава се с висока 

износоустойчивост и не потъмнява от автомобилните гуми, дори 

през летните месеци, когато температурите са доста високи. 

Отлична устойчивост на абразия. Изсъхва бързо, което позволява 

повърхността да се използва дори един час след полагане. Към 

боята могат да се добавят специални стъклени перли, които 

отразяват светлината и правят маркировката видима дори през 

нощта, или да се добави и специален пясък, който повишава 

противоплъзгащите свойства за пътя. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Матов блясък 4 – 10 единици при 60°. 

Специфично 

тегло 

1,48 – 1,52 kg/l. 

Покривност 1 – 1,4 m²/l. 

Разреждане 
С разредител VECHRO No1: 5% за нанасяне с 
валяк или четка; 10% – 15% за нанасяне с 
бояджийски пистолет. Готова за употреба 
при нанасяне с машина за полагане на 
пътна маркировка. 

Продължителност 

на съхнене 

Повърхностно 15 – 17 минути. Пълно 
изсъхване и готовност за употреба след 1 
час. Горепосочените времена може да са по-
продължителни в условия на висока 
влажност и ниски температури.  

Смесване със 

стъклени перли 

300 g стъклени перли в 800 – 1000 g боя/m². 

Цвят 
Марон и други нюанси при конкретна 

заявка. 

 

  

Vechro Pro акрилна 

боя за пътна 

маркировка 

Боя, разреждана с акрилен 

разредител 

 Покривност: 1 – 1,4 m²/l  

 Продължителност на съхнене: 

15 – 17 секунди 

 Разреждане: С разредител VECHRO 

No1: 5% за нанасяне с валяк или четка; 10% – 15% за 

нанасяне с бояджийски пистолет. Готова за 

употреба при нанасяне с машина за полагане на 

пътна маркировка. 

 Разфасовки: 1 kg, 5 kg, 23 kg, 

25 kg 

 Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски 

пистолет, специална машина за полагане на 

пътна маркировка 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Повърхността, върху която ще се полага, трябва да се почисти щателно от 

чужди частици и прах преди нанасяне. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте боята добре преди и по време на нанасяне. Боята се нанася в 

един слой с желаната дебелина на филма. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в контейнера, 

след което с разредител Vechro No1. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Стайна температура в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Избягвайте нанасянето в неблагоприятни условия, тъй това може да влоши 

крайните свойства на боята. 

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 

Много възпламеним продукт. Много опасно за околната среда.  

*Повече информация ще намерите в Информационните листове за безопасност 

на материалите (MSDS) на продуктите. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


