
Стари силикатни основи.

Покривност (за един слой) 14-16 m²/L 

Изсъхване на допир 15 минути

Нанасяне на втори слой

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи

Здрави стари покрития от латексни бои 

Цветове
Произвежда се в следните цветове: шардоне, слънчево утро, 

златна ръж, сребърна лисица, бамбук, снежен ирис, северно 

сияние, крем брюле, коралов риф, папая, праскова, пустинен 

пясък, бадем, бразилски орех, чили, шоколадов мус, зряла 

смокиня, тропически полъх, магнолия, нежна магия, зелена 

ябълка, захарен памук, капучино.

3-4 часа (след пълно изсъхване 

на първия слой).

Пълно изсъхване 3-4 часа

Подходящи основи Неподходящи основи

Подготовка на основата

Повърхности трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени 

и обезпрашени. Грундирайте с Леко Нано грунд.

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с 

разтворители, а повърхностите измийте или почистете. 

Нови повърхности Боядисвани повърхности

Блясък при 85°, min

Техническо описание 

Архитектурни

ЛЕКО ЦВЕТЕН ИНТЕРИНСтени и фасади

Интериор

Леко Цветен Интерин представлява добре хомогенизирана суспензия от фино 

диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични 

добавки. Употребява се за  боядисване на стени и тавани в готови светли и наситени 

цветове.

10%

• Микропорести покрития. Осигурява “дишане” на стените; 

• Дълготрайна устойчивост на цвета;

• Много добра покривност; 

• Лесна за поддържане и почистване; 

• Бързосъхнеща със слаба миризма; 

• Добра устойчивост на мокро триене и миене;

• Притежава отлично сцепление с повърхностите; 

• Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без 

пръски при нанасяне.

Практически свойства Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)
Хомогенна, гъста и течлива 

маса.

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

30

Вискозитет, mPa.s, min 4000

Плътност, kg/L (в замисимост от 

цвета)
 1,47-1,66±0,03



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.‘‘

С вода преди засъхване.  2.5 L

Съхранение Мерки за безопасност

Продуктът не се класифицира като опасен. При 

необходимост – справка с Информационния 

лист за безопасност.

Почистване Разфасовки:

Финишен слой Леко Цветен Интерин I Леко Цветен Интерин 

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
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка. 

Грундиране Леко Нано грунд I Не се грундира -

Междинен 

слой
Леко Цветен Интерин I Леко Цветен Интерин I

Продукт Продукт Слоеве

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Валяк

Използвайте валяк с дължина на 

микрофибърните влакна 12-16mm.

Разреждане С вода до 2%. Пистолет
Използвайте машини за безвъздушно 

полагане.

Начин на 

работа

Върху подготвените за боядисване повърхности  нанесете два слоя Леко цветен интерин, разреден при 

необходимост до 2% с вода. Вторият слой нанасете след пълното изсъхване на предходния. За наситените 

цветове нанесете и трети слой.

Препоръчителни системи

Нови повърхности Боядисвани повърхности

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне. Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Нанасяне Средства за нанасяне


