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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Боя на водна основа за стени, измиваема, за вътрешни и външни условия, силно непрозрачна 

на вид. Отлично покритие, висока белота, лекота на прилагане, с анти-капков ефект и 

самостоятелно разпределение по четката. Джениус Ултраматт намира специално приложение 

при повърхности, подложени на силна светлина, където има необходимост от подобряване на 

малките несъвършенства и има очевидна необходимост те да се прикрият. Благодарение на 

изключителната си непрозрачност (<1,5 блясък при 85°), Джениус Ултраматт предотвратява 

почти напълно проблеми със светлината, отразяваща се върху гладки повърхности. Приложимо 

е за всички видове повърхности като мазилка, варови мазилки и/или бетон, стари бои на водна 

основа (след правилна подготовка), но се използва главно при повърхности от гипсокартон, 

където неговата необикновена енергия за маскиране, елиминиране на проблеми, рефлексии и 

позволява незабавно осигуряване на покритие, като същевременно поддържа нежност и финес 

при досег. 

 

 

2. СЪСТАВ 

Титатнов диоксид, синтетични съполимери в алкално устойчива емулсия, микропълнители, 

специален пълнител за усилване, силно матиращи, нетоксични добавки. Не съдържа вредни 

вещества, като напр. разтворители на база олово или хромирани разтворители и пигменти. 

 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Шлифоване, запрашване, замазки – премахнете несъвършенствата с продукт STUCCOMURO, 

като приложите един слой от от FISSATIVO UNIVERSALE в подходящо разреждане с вода- 1:15, 

като се основавате на абсорбцията на повърхността. При гипсокартон, след като са грундирани 

структурата, може да се пристъпи към директно приложение.   

Оставете да изсъхне в продължение на най-малко 4ч и нанесете 2 слоя грунд Джениус 

Ултраматт, разредена подходящо (според техническият лист на продукта), като интервала 

между двете ръце е минимум 4-5ч. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1400 гр/л  + / - 30гр/л 

Очакван филм: висока степен на опак/ мат 

Цвят: бял (други цветове в Каталога) 

Боядисване: цветовете могат да се получат с помощта на тонираща система GTS 

Вискозитет: тиксотропен продукт 

Разход: 8-9 кв.м./л (2 ръце) 

Разреждане: 40-50% с вода за нанасяне с валяк и четка, 60% с вода за приложение, със спрей. 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 14/ 5 и 2,5л 

Изсъхване: 30мин при докосване- напълно сух за 24ч при 20°С 

Приложение: валяк, четка или спрей 

Съхранение: 36м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени. 

Устойчивост на изпиране (Метод UNI 10765): 

 Класификация: отлична устойчивост на измиване; 

 Линии на четката: >=5000 

Устойчивост на морко износване (Стандарт ЕN 13300): устойчивост клас 2 

HS-CODE: 32091000. 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Интериорна боя на водна основа за стени, измиваема, с матов външен вид, тип Джениус 

Ултраматт на Спивер. Приложим в 2 слоя, с четка, валяк или спрей, със средна консумация от 

0,150л/кв.м., след прилагане на слой Фиссативо Универсал Спивер, разреден с вода в 

съотношение 1:10 до 1:15, въз основа на повърхностна абсорбция. Цената включва материали 

и въвеждане в експлоатация/ монтаж, без скеле на кв.м. € …………………………….. 

 

Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, 

които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са 

свързани с кочеството на продукта. 

 

 


