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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

РЕОСАН ОПАКО е боя на водна основа, напълно измиваема, с изключителна и широкообхватна 

сила на действие. Използва се за боядисване на замърсени с мухъл стени и съдържа активен 

фунгицид, който се справя напълно с всеки тип мухъл, плесени, гъбични образувания, др.  

Освен възстановителният си ефект, РЕОСАН ОПАКО предотвратява образуването на 

горепосочените форми върху нови стенни повърхности. Боята се характеризира с отлична 

покривна сила и отлично съпротивление на изтъркване и измиване, което гарантира приятен 

матов ефект; затова се използва в такива среди като болници, училища, общности, фабрики за 

производство на сирене и кашкавал, бани, кухни и други, където се изисква перфектна чистота. 

Възстановяващият цикъл на продукти с марката РЕОСАН се гарантира- чрез писмен Сертификат, 

за 3 години от датата на полагане.  

 

2. СЪСТАВ 

РЕОСАН съдържа специални синтетични кополимери в емулсия, с широко бактерицидно 

антиплесен действие, съдържащо титаниев диоксид, специални повърхностно-активни 

вещества, други добавки. Не съдържа опасни вещества като олово и разтворители на основа 

хром и пигменти. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Нови стени 

Обработете с шкурка, почистете и приложете един слой от ФИСАТИВО РЕОСАН, разреден с 

вода: от съотношение 1:5 до 1:10, в зависимост от основата и нейната степен на абсорбция. 

Оставете да изсъхне за поне 4ч и положете втори слой от боята на водна основа РЕОСАН, 

съответно разредена (вижте техническата информация за това), 4-5ч след полагане на първия 

слой. 

Замърсени с плесен стени 

Приложете равномерно ДЕТЕРГЕНТЕ РЕОСАН (разредено с вода в съотношение 1:10) върху 

заразените с мухъл места; 4-5ч след това, когато препарата е напълно изсъхнал, почистете 

тъмните части използвайки подходяща четка и/или шкурка. Приложете един слой от 

ФИСАТИВО РЕОСАН, разреден с вода: от съотношение 1:5 до 1:10, в зависимост от основата и 

нейната степен на абсорбция. Оставете да изсъхне за поне 4ч и положете2 слоя от боята на 
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водна основа РЕОСАН АНТИКОНДЕНСА, подходящо разредена (вижте техническите данни на 

продукта), 4-5ч след полагане на първия слой. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,410 + / - 50 гр/л 

Филм Аспект: МАТ 

ЦВЕТОВЕ: бял (други цветове при 

поискване)  

Вискозитет: тиксотропен аспект 

Разход: 8-10 кв.м./ л (в 2 слоя) 

Разреждане: 10-20% с вода, при полагане с 

четка и валяк; 30% с вода, при спрей 

полагане. 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 

13/ 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. 

HS-CODE: 32091000. 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Боядисване на вътрешни стени с матова, с антимухъл действие , водноразтворима боя като 

РЕОСАН ОПАКО, произведена от Спивер, приложена в 2 слоя (с валяк или четка) със средна 

консумация от 0,125л/кв.м, и предварително третиране с ДЕТЕРГЕНТЕ РЕОСАН, произведено от 

Спивер, разредено с вода 1:10 и предварителна обработка с ФИСАТИВО РЕОСАН, производство 

на Спивер, разреден с вода: от 1:5 до 1:10, в зависимост от степента на абсорбция на основата. 

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. 

 

 


