
Дървени повърхности

Повърхности от черни метали

Зидария

Здрави покрития от стари бои на алкидна база 

Повърхости от цветни метали

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване) Хомогенна течност

Вискозитет по Брукфилд,  mPa.s, 

min.
600

Плътност, kg/L 1,00-1,20

Почистете повърхностите от прах, напукана боя, мазни петна и 

др. замърсявания и грундирайте с Леко импрегнационен грунд 

за дървени повърхности.

Метални повърхности Дървени повърхности

300

Блясък при 60°, min 40%

Практически свойства

Веднага след предходния или 

след изсъхването му (12часа).

Пълно изсъхване 24 часа 

Подходящи основи Неподходящи основи

Бял, черен, тъмносив, бежов, син, тъмнозелен, млечнокафяв, 

тъмнокафяв, червен,кафе, тъмножълт, вишнев, резеда, 

млечнокакаов, светлосив цвят.

Подготовка на основата

Почистете повърхностите от прах, напукана боя, мазни петна и 

др. замърсявания.Ръждясалите метални повърхности 

почистете с телена четка от грубата ръжда. Грундирайте с :

- черни метални повърхности- с Леко ПФ 02;

- зидарии- с Деко грунд ПС 112.

Нанасяне на втори слой

Техническо описание 

Архитектурни

Casa Bella емайллак сатен Дърво/метал

Интериор/Екстериор

Casa Bella емайллак сатен е продукт произведен на базата на хомогенизиранна суспензия 

на пигменти, комбинация от алкидни смоли, разтворители и специални добавки. 

Употребява се за декорация и защита на метални и дървени повърхности (врати, парапети, 

огради и др.).

TC-ОРГ-0213

• Разнообразие от красиви цветове;                            

• Лесно нанасяне и добра покривност;                       

• Полугланцово сатенено покритие;                             

• Добра еластичност.

Покривност (за един слой) 12 m²/L

Изсъхване на допир 2-4 часа
Цветове

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max



Етап Слоеве

I

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Разредител AMB или разредител Оргахим. 0.650L и 2.5L

Съхранение Мерки за безопасност

Casa Bella емайллак сатен се класифицира като 

пожароопасен и вреден продукт. При използването му 

трябва да се спазват изискванията за противопожарна 

безопасност и производствена хигиена. 

При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност. 

Почистване Разфасовки:

Финишен слой
Casa Bella емайллак 

сатен
I Casa Bella емайллак сатен

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения при температури между 5°C и 30°С, 

предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

24 месеца от датата на производството във фабрично 

затворена опаковка.

Грундиране
Леко грунд за дърво 

импрегнационен 
I Леко алкиден грунд ПФ-02  I

Междинен 

слой

Casa Bella емайллак 

сатен 
I Casa Bella емайллак сатен I

Продукт Продукт Слоеве

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°C. Валяк Използвайте валяк устойчив на разтворители.

Разреждане
При необходимост разредете до 2% с 

разредител АМВ или разредител Оргахим.
Пистолет Използвайте конвенционален пистолет.

Начин на 

работа

Нанесете първия слой Casa Bella емайллак сатен равномерно върху метална/дървена  повърхност. Вторият слой 

може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му(12 часа). 

Препоръчителни системи

Дървени повърхности Метални повърхности

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне. Четка
Използвайте четка устойчива на 

разтворители.


