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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Силиконова алкидна емайлна боя с висока издръжливост, 

подходяща за употреба на открито и закрито с подобрени 

антикорозивни свойства. Идеална за всякакви метални 

повърхности, с основно нормативно съпротивление на 

метеорологични условия и UV лъчение, както и с висока 

твърдост без добавяне на втвърдител. Предлага високо 

задържане на гланца и нюансите при сурови условия. Изсъхва 

бързо и равномерно в цялата дебелина на филма и има отлична 

адхезия и водоустойчивост. Има висока ефективност и покритие 

и предлага отлична възможност за използване с четка. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  

Гланц Гланц > 90 единици в 60º 

Мат 30 – 40 единици в 60º 

Плътност 1,18 – 1,22 kg/l (бяло)  

1,01 – 1,05 kg/l (черно и зелено) 

Разнасяне 
14-16 m2/l на слой върху вече 

добре грундирана повърхност 

Разреждане 
До 5% обем със SMALTOLUX WHITE 
SPIRIT за нанасяне с четка или 
валяк, за безвъздушно нанасяне 
със спрей използвайте до 5% обем с 
разредител No 1 на VECHRO. 

Продължителност 

на съхнене 

Сухо на допир след 2 – 3 часа 

Повторно 

нанасяне 

Нов слой 18 часа след нанасяне или 

след втвърдяване на първия слой. 

Тези времена се удължават при 

студени и влажни метеорологични 

условия. 

ЛОС клас 
„Еднокомпонентни покрития със 

специална функция“. Тип SB. 

Граница на ЛОС = 500 g/l. Макс. 

количество ЛОС на готов за 

употреба продукт = 499 g/l, 

ЛОС: летливи органични съединения 

с точка на кипене < 250ºC. 

 
 

 

 

 

PRO Silicone Duco 

Силиконова алкидна емайлна 

боя с висока издръжливост 

Гланц и мат 

 Разнасяне: 14 – 16 m²/l  

 Съхнене: 2 – 3 часа 

 Разреждане: 5% обем със 

Smaltolux White Spirit за четка и 

валяк и 5% обем с Thinner Νο1 за 

бояджийски пистолет 

 Повторно нанасяне: 18 часа 

 Разфасовка: Gloss&Satin 

750 ml, 2,5 l 

Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски 

пистолет 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете повърхността от прах, масло, стари бои, ръжда. Обработете 

с шкурка повърхността преди нанасяне и почистете добре от прах. 

Върху метални повърхности се предлага да се използва един слой от 

антикорозивен грунд OXIDOL. 

НАНАСЯНЕ 

Разбъркайте добре. Нанесете два слоя Pro Silicone Duco.  

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ 

Докато работите, поддържайте материалите си влажни – или в съда, 

или в кутията за боя. Изцедете добре инструментите си от боята 

обратно в съда и веднага ги почистете с разтворител, вода и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ 

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

Неблагоприятните метеорологични условия могат да влошат 

качеството на боята. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от 

замръзване и излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след 

нанасянето. Съберете излишната боя за повторна употреба. 

Повторната употреба на бои може действително да сведе до минимум 

въздействието върху околната среда от експлоатационния живот на 

продукта. 

ЕТИКЕТИРАНЕ 

Повече информация в Информационните листове за безопасност на 

материалите (ИЛБМ). 

БЕЗОПАСНОСТ  

Прочетете етикета на гърба на продукта. Дръжте на недостъпно за 

деца място. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в настоящата техническа листовка, се основават на проверки от 

достоверни лаборатории и са резултат от познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на 

продукта се гарантира от компанията в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по 

околна среда и одит (EMAS). Като производител, ние не носим отговорност за каквато и да било вреда или щета, 

причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на инструкциите за употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


