
Адингколор РФ е предназначен за декоративна и 
защитна подова и стенна довършителни обработка 
на бетонни, измазани и асфалтови повърхности. 
Използва се на позиции, изложени на атмосферни 
влияния, химическа агресия, както и механично 
натоварени позиции, като например подови 
обработки в складове, гаражи, промишлени 
обекти, обекти от хранителна промишленост, 
терени за спорт и рекреация, здравни заведения, 
завършващи фасадни обработки при измазани 
повърхности , цокли на обекти и др.

Област на приложение:

АДИНГКОЛОР-РФ
Боя за довършителни работи на бетонни и асфалтови основи, 
изработена на базата на синтетични смоли и разтворители. Отговаря 
на EN 1504-2, като защитен слой.

Свойства:

Методология на изпълнение:

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Повърхността на която се нанася Адингколор-РФ 
трябва да бъде твърда, суха, чиста, обезмаслена, 
обезпрашена, без присъствието на кондензация и с 
максимална влажност от 7%. Адингколор РФ е тънък 
слой и за да се получи добър декоративен завършен 
вид  е необходимо заключителната обработка на 
основата да бъде с фина текстура. Температурата 
на основата, въздуха и Адингколор РФ готов за 
нанасяне, трябва да бъде в границите между +5°C и 
+35°С. Ако това ограничение не се спазва, е 
възможна поява на мехурчета при нанесеното 
покритие.
Асфалтова основа
Асфалта, върху който се нанася покритието трябва 
да бъде здрав, сух, чист и обезпрашен. 
Обезпрашаването на основата е  най-правилно да 
се извърши с въздух под налягане.
Нова бетонна повърхност
Бетона трябва да бъде отлежал 28 дни, да е с 
минимална якост на натиск от 25 МРа. Циментното 
мляко, остатъците от мазилка, боя и масло трябва 
да се отстранят механично или с използване на 
химически средства. Довършително основата 
трябва да се обезпраши с промишлена 
прахосмукачка.
Стара бетонна основа
Чиста и здрава основа е основна предпоставка за 
постигане на отлично сцепление. Както и при новата 
бетонна основа, премахването на циментното мляко 
се извършва по механичен път. Навлезли мазнини и 
замърсявания в основата трябва да бъдат 
отстранени с детергенти или специални препарати 
за тази цел. Ако има повреди на основата, те трябва 
да бъдат ремонтирани с подходящи материали за 
саниране.
Основа със  съществуващо покритие
Адингколор РФ може да се нанася на основи със 
съществуващ слой, само ако покритието, който  
било използван преди това е достатъчно твърдо и 
устойчиво на разтворители. При тези основи, преди 
нанасянето на новия слой, трябва задължително да 
се проучи сцеплението между съществуващото 
покритието и основата, за да се определи дали тези 
слоеве могат да бъдат подходяща основа за новия 
слой. Ако това тестване не даде положителен 
резултат, тогава старите слоеве боя трябва 
задължително да се отстранят по механичен път. 
Ако сцеплението на съществуващите слоеве боя с 
основата е добра, препоръчваме тя повърхностно 
да се обработи с шкурка, да се обезпраши по суха 
процедура, а след това да се изработят пробни 
области, където на определена площ ще се нанесе 
нов слой боя. Нанасянето на Адингколор РФ по 
цялата повърхност, пряко зависи от резултатите на 
сцепление, получени от пробните области.
Забележка:
Съществуващо покритие на водна основа и в 
случай, когато е здраво и с добро сцепление към 
основата, трябва напълно да се премахне, преди да 
се нанесе Адингколор РФ.
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еднокомпонентно покритие;
отлично сцепление към основата;
 затваря повърхностната структура на 
основата;
устойчивост на разредени химикали, разтвори 
на соли и минерални масла;
устойчивост на атмосферни влияния;
водоустойчив;
износоустойчив;
UV стабилен
предлага се в няколко цвята;
лесно и бързо изпълнение;
лесен за поддържане;

Технически характеристики:

Свoйства Декларирана 
стойност

Външен вид Цветно покритие

Якост на сцепление (връзка)
EN 1542

Плътност
EN ISO 2811-1

време на изсъхване на 20ºC

≥ 2,0 МРа

(1600 - 1700) kg/m³

(40 - 45) min

Период от време   
между слоевете на 20ºC (3-4) h

Механична употреба за лесно
и тежко движение на 20ºC след 3 дни

Химическа употреба след 7 дни

Tehni~есki prospekt
Издание 10/2014
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Съхранение:

В оригинална, затворена опаковка, при 
температура от 5°C до 30ºC,  далеч от източници на 
топлина и искри. Срок на годност: 9 месеца.

Стандартни цветове:

RAL1001; RAL1003; RAL1004; RAL1011; RAL1015; 
RAL1018; RAL1023; RAL1037; RAL2000; RAL2008; 
RAL3001, RAL3012;RAL3016; RAL3020; RAL4001; 
RAL5003; RAL5010; RAL5012; RAL5024; RAL6010; 
RAL6018; RAL6019; RAL6021, RAL6028;RAL6033; 
RAL7004; RAL7006; RAL7015; RAL7023; RAL7032; 
RAL7035; RAL7042; RAL7043; RAL7046; RAL8004, 
RAL9002;RAL9003; RAL9004; RAL9017

Забележка: Останалите RAL цветове могат да се 
изработят при минимална поръчка от 90kg. 

Разход:

2За два слоя             0,50 до 0,60 kg/m
2за три слоя           0,65 до 0,80 kg/m

Почистване:

Инструментите и оборудването се почистват с 
Растворувач -П веднага след употреба.

Опаковка:

Адингколор-РФ        в ламаринени кутии от 4 и 20 kg
Растворувач- П                       в кутии от 1,4,9 и 18 kg

Пореста основа
В случай, че основата е пореста, препоръчва се в 
количеството за нанасяне на първия слой от 
Адингколор РФ, да се добави около 50% Декосил. 
Тази смес няма защо допълнително да се 
разрежда. По този начин се затваря и укрепва 
порестата основа, с което ще се намали рискът от 
нееднакъв естетически ефект.

ВГРАЖДАНЕ
Вграждането на Адингколор-РФ се извършва с 
четка, валяк или машинно, чрез пръскане с 
безвъздушна (аirless) помпа, в 2 до 3 слоя, със  суха 
дебелина на един слой от 150 до 200μ. За нанасяне 
на първия слой, материалът се разрежда до 8% с 
Растворувач П, след което сместа се разбърква с 
бавно разбъркване до пълно хомогенизиране. При 
разреждането на материала, трябва да се внимава 
да количеството, което ще бъде разредено да 
съответствува на необходимото количество за 
нанасяне на един слой на повърхността за 
обработка. Вторият и третият слой се нанасят с 
разреждане до 5%. Времевото разстояние на 
приложение между слоевете, при температура от 
20°С е 3-4 часа. Обработените повърхности трябва 
да се предпазят от силно течение, дъжд, лед и прах 
в продължение на 24 часа.
Забележка:
Водата, която съдържа соли за размразяване, 
може да доведе до загуба на блясък или леко 
прошарване на цвета при третираните площи с 
Адингколор РФ, но това не влияе вредно на 
защитните характеристики на покритието.

Машинно нанасяне с безвъздушна помпа:

- Налягане (150-200) bar
- Дюза 6.35; 7.45; 8.45
- Ъгъл на пръскане: под прав ъгъл спрямо основата 
   и на разстояние 20-40cm

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директно вдишване. При инцидентен 
контакт на продукта с кожата трябва незабавно да се отстрани с вода и сапун. Ако материалът навлезе в очите, необходимо е те веднага да се 
изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. Ако се погълне, необходимо е да се потърси лекарска помощ. Противопожарна 
безопасност:  Почистване Адингколор РФ и Разтворител-П са запалими материали,  да не се употребяват до отворен огъня и да не се пуши.
и депониране: Несвързаните остатъци от  се почистват с . Старата използвана опаковк е необходимо да се Адингколор РФ Разтворител-П
изхвърли в съответствие с местните разпоредби и правила за този тип отпадъци. Препоръчваме начина на полагане и необходимите 
количества да се приспособят към условията на обекта, както и задължителното прилагане на съответно оборудване.

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk
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