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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Измиваема боя за стени, на водна основа, за вътрешно и външно ползване, с изключителна 

покриваща сила. Характеризира се с водо-отблъскващи свойства и перфектна белота. Лесно 

приложима, посредством четка или валяк (нестичащ се ефект при полагане). Може да бъде 

положена с четка върху всички видове основи като например: мазилка, гипсокартон, багрила 

на основа цимент и/или варовик, стари водни бои (след подходяща подготовка).  

 

2. СЪСТАВ 

Титаниев диоксид, полиацето-винилни кополимери в емулсия, кристални карбонати, стриктно 

селектирани аморфни елементи, специални подсилващи пълнители и нетоксични добавки. Не 

съдържа опасни вещества като олово и разтворители на основа хром и пигменти. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Обработете с шкурка, почистете и приложете замазка върху всички неизравнени зони със 

СТУККОМУРО или ПОЛИСТИК (в зависимост от дебелината на несъвършенствата). Приложете 1 

слой от ФИССАТИВО УНИВЕРСАЛЕ разредено с вода от 1:5 до 1:10 съотношение, според 

степента на абсорбция на основата. Оставете да изсъхне за поне 4ч и положете два слоя от 

боята на водна основа СУПЕРБИАНКО, съответно разредена (вижте техническата информация 

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

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло:  1500 + / - 30 гр/л 

Валяк аспект: МАТ 

ЦВЕТОВЕ: бял (други цветове при 

поискване)  

Вискозитет: тиксотропен аспект 

Разход: 7-8 кв.м./ л (в 2 слоя) 

Разреждане: 40-50% с вода, при полагане с 

четка и валяк; 60% с вода, при спрей 

полагане. 

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. 

HS-CODE: 32091000. 

 



 

Spiver s.r.l. - C.da Babbaurra, SS 122 - 93100 - Caltanissetta - Italy - P. IVA 00170780852 - 
R.E.A. CL-48645 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Боядисване на вътрешни стени чрез боя на водна основа, съдържащи винил-акрил кополимери 

в емулсия като СУПЕРБИАНКО, произведена от Спивер, приложена в 2 слоя (с валяк, четка или 

спрей) със средна консумация от 0,150л/кв.м, и предварително третиране със слой от 

ФИССАТИВО УНИВЕРСАЛЕ, 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. 

 

 


