
Za dekorativna zavъr{ваща obrabotka na 
повърхнини от beton, стоманоnobeton ili maзилка 
при плувни baсейni, fontani i декоративни  
baсeйni, ribарnici i подобни  obektи, които са в   
postoяnен kontakt s voda.

Oblast na приложение:

ADINGKOLOR-RB

ADINGKOLOR-RB

Боя за завършваща обработка  на басейни, изготвена  на базата  на 
синтетични смоли  и разтворители

Svoйstva:

ednokomponentna homogenнa viskozna smes;
Възmo`nost da se оцветява  i nюansira v 
razli~ni цветове;
oтli~na  pokrivna способност; 
устойчив na atmosferнi vliяniя;
UV - stabilen;
vodonepropusкliv;
oтli~na adheziя;
lesen za полагане без  specialen инструмент;
netoksi~en (v свързано състояние);

Обемна masa: 

Сухо вещество: 

Vreme na съхненe:

Vreme na втвърдяванеe:

Tehni~ескиki хarakteristiki:

31,2-1,3 gr/sm

70-72 %

50-60 min

70-80 min

Podgotovka na основата:

Povърхнината  на която se nanася  Adingkolor-RB 
trяbвa da e здрава, suхa, ~ista, obezmasлena i 
obeзpra{ena. Preдварително da bъdat zavъr{e-
ni всички строително-instalaционни 

Полаганe:

Adingkoлor-RB se nanася  v 2 do 3 sloя. Za pъrviя 
slой, Adingkolor-RB se prigotvя с bavno бъркане  
na smesta чрез добавяне na  Raзтворител-RB от 5% 
do 10%. Za vtoriя i tretiя sloй, gotovata smes se 
nanася bez dopъlnitelno razreждане. Полаганe-
to na gotoviя material става с ~etka, валяк ili s 
пулверизация. Vremeto между нанасянето на  
sloevеte е 24 ~asa. Obrabotenite povърхности 
trяbвa da sа защитени oт silen вятър i dъ`d за  
period oт 6-12 ~asa. 

Разходна норма :

2za dva sloя                0,50 do 0,60  kg/m
2za tri sloя               0,65 do 0,80  kg/m

Почистванеe:

Инструменти i инвентар se почистват s 
RAЗТВОРИТЕЛ-RB, vednaга след ползването им .

ADINGKOLOR RB  v  ламаринени кутии от 4 i 20 kg.
RАЗТВОРИТЕЛ- RB                 v  кутии oт  1,5 i 10 kg.

Skladiraнe:

V originalna неотворена опаковка при tempe-
o oratura oт 5 S do 35 . Срok na upotreba: 6 mesecа.

Opasnost за zdraveto: Proдуктите sъдъr`at reaktivni sъstавki koiто v neсвързано sъстояние влияят неблагоприятно na zdraveto. Pri 
полаганe zadъl`itelno e ползване na zaщitnи  средства: rъkavici, maska i очила. Трябва  da se izbягva kontakt na proдукта s ko`ata. 
Pri incidenten kontakt, trяbвa vednaга da se otstrani s voda i sapun. Ako material попадне v o~iте, трябва vednaга да se iзplaknat 
обилно с  voda i da se потърси medicinska pomoщ. При поглъщане,трябва  vednaга da se потърси medicinska pomoщ.
Po`ar: Adingkolor-RB i Raзтворител-RB sъdъr`at zapaliмi raзtvorители. Ne trяbвa da se ползват bliзо do otкрит пламък ili da se 
pu{i по  vreme na полагането .
Почистване  i deponiraнe: Neсvъrzani ostatъci oт Adingkolor RB se ~istяt с  Raзтворител-RB. Starata iзползваna опаковка трябва da se 
deponira spored местните предписания и регламенти за този tip otpadък. Preporъчvame na~inът na nanасяне i необходимите koli~ества  
да se съобразяват с usloviята na оbektа, kakтo i zadъl`itelnо ползване  na подходящо оборудване

raboti. Optimalnata temperatura при която se 
izvършвat rabotite trяbвa da e v granici 

o ooт+10 S do +35 S. 

Tehni~есki prospekt
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