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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

MINIO EXTRA е антиоксидантен грунд, предназначен да повиши 

защитата на железни структури в открити пространства от ръжда и 

за грундиране на дървени повърхности като инхибитор на 

разлагането. Продуктът е на основата на алкидни смоли, обогатени 

с оловен оксид (червено олово). Отличава се с много добра адхезия 

към метални повърхности. Лесна работа и изключително добро 

разнасяне. 

За постигане на пълна защита срещу ръжда, е необходимо да се 

образува филм с дебелина от 50 μm (прибл. две „ръце“ с четка). 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Гланц 3 – 7 единици при 60°. 

Специфично 

тегло 

2,16 – 2,25 kg/l. 

Покривност 4 – 6 m²/kg на слой. 

Разреждане 
5 – 10% от обема с разредител SMALTOLUX WHITE 
SPIRIT. 

Продължителност 

на съхнене 

a) Повърхностно изсъхване: 1 ч и 30 м. 
b) Пълно изсъхване: 6 – 7 часа.  
Горепосочените времена са определени при 
температура 20°C и относителна влажност 50% 

Повторно 

нанасяне 

Най-малко 18 часа след нанасяне. 

ЛОС клас 
„Специални еднокомпонентни покрития. Грунд за 

железни основи“. Прагова стойност на ЛОС тип D = 

500 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия 

за употреба продукт = 375 g/l. Покрива законовите 

изисквания след 2011 г. ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене < 250°C. 

Адхезия към 

метални 

повърхности 

Боята се отличава с отлична адхезия (GT0 – GT1).  

Еластичност 
Боята се отличава с много добра еластичност 

(устойчивост на огъване с диаметър 7 mm: ОК) 

Антикорозионна 

защита 

Изпитването с пулверизация на соли в 

продължение на 240 ч (прибл. 10 дни) при 

дебелина на сухия слой от 50 μm постигна 

следните резултати: a) Степен на набъбване 

8M/55. b) Степен на ръждясване 0,031100 

Цветове 
Оранжево 

 

  

Vechro Pro Minio 

Extra 

Антикорозионен грунд за 

професионална употреба 

 

 Покривност: 4 – 6 m²/kg  

 Продължителност на съхнене: 

6 – 7 часа 

 Разреждане: 5 – 10% от обема с 

разредител SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 

 Повторно нанасяне: 18 часа 

 Разфасовки: 750 ml, 2,5 l 

 Нанасяне: Четка, валяк 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

За да се осигури правилната адхезия на боята, боядисваната повърхност 

трябва да бъде почистена от прах, мазнини, масла, лющеща се стара боя, 

незакрепени частици, следи от мухъл и т.н. Старата ръжда трябва да се 

отстрани старателно с помощта на шкурка. Изшкурете внимателно 

повърхността. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Размесете добре продукта. Нанесете два слоя MINIO EXTRA, за да подготвите 

правилно повърхността. Повторете със SMALTOLUX extra, GUMILAK metal, 

MASTER PRIMER, SMALTOLUX hydro и т.н. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или 

бояджийска вана. Оставете боята да се оттече докрай обратно в контейнера, 

след което почистете с разредител и сапун. Затворете плътно контейнера след 

приложението. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите 

експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно 

място. Предпазете материала от излагане на слънчева светлина. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

 ТОКСИЧНО.  

 СИЛНО ВЪЗПЛАМЕНИМО.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


