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DEWAX MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ  

            Еднокомпонентна боя-мазилка, готова за нанасяне. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

 

Екологична акрилна боя, произведена на базата на съставки от последно поколение. Специално 

подбраните съставки правят покритието MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ с повишена устойчивост на 

абразия. Боята не съдържа разтворители, които могат да повлияят неблагоприятно на хората и 

околната среда. Боядисаните повърхности се характеризират с перфектна имитация на гранит, 

която е приятна за окото, а увеличеното покритие влияе върху икономическата употреба на боята. 

 

 

DEWAX MULTILAN ТЕЧЕН ГРАНИТ е предназначен за: 

Декоративно боядисване на стени и тавани. Оптически прикрива несъвършенствата на субстрата и 

осигурява правилната микровентилация на повърхността, например при кухни и бани. Основното 

приложение е вътрешна декорация на стени и тавани. Може да се използва и на открито за 

декорация на стълби, фасади, первази, дърво, керамика, пластмаси и т.н. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

 

 перфектна имитация на гранит 

 визуално маскира несъвършенствата на основата 

 дава възможност за правилна микровентилация на повърхността 

 лесно и бързо нанасяне с HVLP спрей пистолет 

 максимално елиминира появата на ивици по време на нанасяне 

 предотвратява привличането на прах 

 изключително ефективна покривност  
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НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ 

 

Полагане - еднослойно 

 

Време за изсъхване(при стайна температура) -  4 часа 

 

Метод на полагане  - HVLP спрей пистолет с дюза мин. 2,5 mm 

 

Отстранете остатъците от боя или лепило. Основата трябва да е без петна и ефлоресценции от 

биологичен и химичен произход (в случай на такива петна трябва да се използват специални 

материали, предназначени за елиминирането им). Повърхността за боядисване трябва да бъде 

чиста, суха, без прах и пукнатини. За пресните мазилки и субстрати с висока абсорбция на вода 

(гипс, гипсокартон - без да са били боядисвани),е най-добре да се използва грунд с кварцов пясък. 

Повърхностите боядисани с емулсионни бои се обезмасляват. Свежите мазилки трябва да бъдат 

боядисани 3-4 седмици след нанасянето им. Боядисвайте с пистолет HVLP  (дюза поне 2,5 мм). 

Нанесете равномерно, перпендикулярно на повърхността за боядисване. Работите по боядисване 

трябва да се извършват при температура на околната среда и основата  от + 5 ° до + 30 ° С. След 

като завършите боядисването, измийте пистолета с вода. 

 

Разходна норма (според основата) - от  4m2 до 16m2 с 1L 

 

ОПАКОВКА 

1л 

 

 


