
АНТИМИКРОБНА МАТОВА
ИНТЕРИОРНА БОЯ

Предимства

•   Идеална за помещения, към които има изисквания за асептични 
    хигиенно-санитарни условия (напр. болници, училища, детски градини, 
    хотели, ресторанти и фитнес зали) 

•  Идеална за често пребоядисване на търговски и административни
    сгради 

•  Идеална за професионална употреба

Сертифицирано антибактериално действие 

Формула с ниска миризма

Много добра покривност и разливност

СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ      ЗА ИНТЕРИОРНА УПОТРЕБА



T.: 0700 13 332        office@vitex.bg

Нанасяне

Стъпка 3
Нанесете следващия  
слой след 3-4 часа

Стъпка 1
Разредете 8-10% с вода и 
разбъркайте добре преди 
употреба

Стъпка 2
Нанесете първия слой 
с четка, с валяк или с 
пистолет airless

vitex.bg

Подготовка

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, 
мазнини или ронливи материали За запълване на отвори и 
пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.

Стари повърхности, покрити с постни бои (с вар или с лепилни 
бои), се грундират с Acrylan Unco Eco или Durovit. Нови 
повърхности от мазилка, бетон, гипсокартон и други, както и 
шпакловани повърхности се грундират със 100% акрилен грунд 
или с Acrylan Unco Eco. Повърхности замърсени от цигарен дим, 
графити, кафе или с други видове петна, се грундират с  
Blanco Eco или Vitosin.

За максимална покривност при боядисване в тъмни и ярки 
разцветки (сини, червени, жълти и други) се препоръчва  
най-напред върху повърхността да се нанесе PreColor Primer, 
оцветен с помощта на Тониращата система Vitex Coloring, в 
зависимост от финишната разветка.

Опаковка 750mL 1L 3L 9L 15L

бр. в кашон/опаковка 12 12 - - -

Бяла боя X - X X X

Бяла база - X X X -

Полутранспарентна база - X X X -

Транспарентна база - X X X -

Опаковки

Техническа характеристика

Един слой
13-16 m²/L

Покриваемост 
(разход) 

Два слоя
7-8 m²/L

Време за  
изсъхване

Сухо при  
допир 
30-60 min

Нанасяне на  
следващ слой 
3-4 часа

СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ      ЗА ИНТЕРИОРНА УПОТРЕБА
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