
Техническо описание 

ST 1248

Цветове Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)

Бистра, прозрачна, лесно 

подвижна течност без 

механични примеси

Пламна температура в затворен 

тигел, °С, min
 min 10°C 

Летливост спрямо диетилов етер 13-24

Плътност, kg/L

Архитектурни

„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.‘‘

Безцветен до светло жълт.

Нанасяне

Разклатете добре преди употреба.

Разредител за Боя Protecta се класифицира като вреден 

при вдишване и при контакт с кожата. При използването 

му трябва да се спазват изискванията за противопожарна 

безопасност и производствена хигиена. Да се работи при 

непрекъсната вентилация. При световъртеж или 

замайване веднага да се излезе на чист въздух. Да се 

избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на 

деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност.

Препоръка

Начин на 

работа

Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. 

Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания 

краен ефект.

250 ml.

Съхранение

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени 

складови помещения, при температури от 5°C до 30°С, 

предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност

Разфасовки: Мерки за безопасност

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка.

0,865-0,895 g/cm³

Съпътстващи

Интериор/Екстериор

Разредител Protecta представлява подходяща еднородна смес от органични 

разтворители. Употребява се за разреждане до работен вискозитет на Protecta 3in1.

Разредител Protecta


