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СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Защитно прозрачно покритие за вътрешна употреба, силно непрозрачно, характеризиращо се с 
изключителен тактилен ефект, който предизвиква усещането за мекота на фина кожа. 
Прилага се върху гладки повърхности за постигане на най-добри резултати. 
Върху вътрешни повърхности може да се нанася върху база Джениус Спешъл (Genyus Special), 
гарантираща перфектна миеща се повърхност и изключителна устойчивост на бактериална агресия. 
 

 
СЪСТАВ 

Специална акрилно-полиуретанова емулсия, добавки. 
 

 

 

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Повърхността трябва да е добре подготвена и гладка, грундирана с универсален грунд. След това  

нанесете два слоя Джениус Спешъл (Genyus Special) в желания цвят. 
След 24 часа нанесете директно Софт тъч (SOFT TOUCH); ако желаете по-тактилен ефект е 
необходимо след поне 12 часа- втори слой Софт тъч (SOFT TOUCH). 
Софт тъч (SOFT TOUCH) се използва широко за получаване на наподобяващи кожа покрития с 
НАХИР (NAHIR).  
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО: 1020 +/- 5% 

ЦВЯТ: Прозрачен 

ВИСКОЗИТЕТ: CPS 1000 - 1500 

ПОКРИВАНЕ: 9-10 m² / L (за всеки слой). 

РАЗРЕЖДАНЕ: готов за употреба 

ОПАКОВКА: Полиетиленови кутии 4л 

ИЗСЪХВАНЕ: изсъхване при докосване: 1 час, пълно изсъхване 24 часа при 20 °C 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Четка, валяк или спрей 

СЪХРАНЕНИЕ: 24 месеца в непокътната опаковка, далеч от температурни промени 
 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Декорация и защита на вътрешни стенни повърхности с акрилно-полиуретаново миещо се покритие и тактилен 

ефект на кожа СОФТ ТЪЧ ( SOFT TOUCH) от СПИВЕР (SPIVER srl), нанесен с четка, завършен с четка, валяк 

или спрей. вкл. Материали и поставяне, без скеле, цени на кв.м. €……… 

 
NB The above-mentioned data are susceptible of variations. Spiver Ltd. Is not responsible for any negative result depending on the application of the 
product out of the company’s control and on the agents unrelated to the product quality 

 
 

 


