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Техническа карта P 260 010

Изд: 2017-10-12КЬОСТЕР Силиконова Боя Бяла

Силиконова боя за външна и вътрешна употреба за боядисване
на измазани с минерална мазилка повърхности
Характеристики
Матова, водоразтворима, капилярно-хидрофобна фасадна боя на
основата на силиконови смоли със специални свързващи
подобрители, създаващи ефект на немокреща се повърхност.
Боята изсъхва до гладко финишно силно паропропускливо
покритие.

Технически характеристики
 
EN ISO 1062-3 Клас III
EN ISO 7783-2 Class II
sd-стойност прибл. 0.10 м
W24-стойност прибл. 0.05 кг / м² h
Цветове може да се регулира с помощта

на стандартни пигментиращи
пасти

 

Сфери на приложение
Силиконовата Боя Бяла КЬОСТЕР е предназначена за направата
на дълготрайни бояджийски покрития върху гладки и релефни
мазилки. Поради отличната си паропропускливост боята е особено
подходяща за оцветяване на Възстановяващи мазилки КЬОСТЕР,
положени на открито.
Боята е подходяща също така за открита зидария, направена от
варовикови камъни, тухли и други минерални субстрати. Положена
при реставрирането на исторически паметници Силиконовата Боя
Бяла КЬОСТЕР предлага оптимална защита на строителните
конструкции като следствие от ниската ú водопоглъщаемост и
високата паропропускливост. Силиконовата Боя Бяла КЬОСТЕР е
подходяща също и за интериорна употреба, когато е необходима
дишаща боя, напр. след полагането на Възстановяваща мазилка
КЬОСТЕР. Тук трябва да отбележим, че последващото покриване
на всички силиконови бои с други видове декоративни покрития
може да бъде проблематично поради липсата на адхезия.
 

Субстрат
Субстратът трябва да бъде равен, здрав, чист и сух. Всички
свободни частици се отстраняват, повърхността се изравнява или
заглажда. Силиконовата Боя Бяла КЬОСТЕР трябва да се полага
след пълното изсъхване на субстрата (след минимум 10 дни). Ако е
необходимо, направете предварително тестване.

Начин на приложение
Боята трябва да се разбърка добре преди да се пристъпи към
полагането ú. Тя може да се полага с четка, валяк или спрей. За да
грундирате, разредете Силиконовата Боя Бяла КЬОСТЕР с до 10
% вода. Основният слой се нанася след пълното изсъхване на
грунда.
Не нанасяйте боята, ако температурата на въздуха или на
субстрата е под + 5 °С или ако повърхността, която ще се
боядисва, е нагорещена от слънцето. Времето за съхнене на боята

при + 20 ° С и 65 % относителна влажност е около 12 часа. По-
ниските температури и по-високата влажност удължават времето
за съхнене.

Разходна норма
0.2 л/м2; за слой

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба. 

Опаковка
P 260 010 10 л бака

Съхранение
Съхранявайте в хладни, но не хладилни помещения. На сухо и в
неразпечатани опаковки материалът може да бъде съхраняван
минимум 1 година. Отворените опаковки да се използват в кратък
срок.

Свързани продукти
КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK Арт. N M 170 020
KÖSTER Възстановяваща мазилка 1 Сива Арт. N M 661 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка 2 Бяла Арт. N M 662 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка 2 "Бърза" Арт. N M 663 030
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/ЛекаАрт. N M 664 025
КЬОСТЕР Хидросиликатен борд Арт. N M 670
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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