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DEKO PROFESSIONAL® 
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА 
БОЯ КЛАС 2 

 
Вътрешна употреба 
 
 

 
Предназначение: • Вододисперсионна боя за вътрешно боядисване на стени и 

тавани. 
• За декорация и предпазване на нови или реновиране на стари 

покрития от бетон и мазилки. 
 

  
Свойства: • Висока степен на белота; 

• Много добра покривност; 
• Бързо съхнене; 
• Добра адхезия с основата; 
• Издръжливост на механични въздействия, износване; 
• Добро поведение при нанасяне; 
• Добро поведение при съхранение. 

  
Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 

  
Външен вид на боята след 
разбъркване:  
(визуално) 

Хомогенна, гъста и течлива маса 

  
Плътност: 
(БДС EN ISO 2811-4) 

 
1.62 ± 0.05 kg/L  

  
Съдържание на нелетливи 
вещества  
при 125°С/2 h:  
(БДС EN ISO 3251) 

 
min 62 % 
  

  
 
Устойчивост на мокро 
триене, клас 

 
2 



 
 

 

 
  
 

 
Вискозитет по Брукфилд, 
(23±0,5)0С, шпиндел 7 с 
честота 100 min-1, mPa.s,  
не по-малко от 
 
Финост, μ 
 
 

8500 
 
 
Max 100 

Разход: 
 

Приблизително 5-6 m2/кg, в зависимост от естеството на основата 
и начинът на нанасяне. Точната стойност на разхода се установява 
след извършване на проба върху част от работната повърхност.  

  
 
Съхнене: 
(23°С, 65% H.R.) 

 
• Изсъхване на допир : половин час; 
• Вторият слой може да се нанася след 3-4ч; 
• Времето за съхнене се забавя при температури под 10оС. 

  
Колористика: Произвежда се в бял цвят с възможност за тониране.  
  
Опаковка: Пластмасова опаковка с нето тегло 25 kg. 

Възможно е използването и на други опаковки след предварително 
споразумение с клиента.. 

  
Съхранение: ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! 

Температура на съхранение – над 5°С. 
Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения, защитени 
от преки атмосферни влияния, при температури между 5 - 35°C.  
Да се пази от достъп на деца! 
Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във 
фабрично затворена опаковка. 

  
Разредител:                                   Вода. 
  
 
 
Подготовка за работа: 

• Преди употреба се разбърква добре; 
• Повърхностите  трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и 

масла; 
• Почистете кофата добре, така че в боята да не попаднат 

онечиствания; 
• Не смесвайте продукта с продукти на базата на варова основа и 

органични разтворители. 
  
Средства за нанасяне: Валяк и четка. 
  
Почистване на 
инструментите: С вода преди засъхване. 

  



 
 

 

 
  
 

Условия за нанасяне:  • Продуктът се нанася в 2 слоя: 
•  Първи слой: разреждане с до 10 % вода, според вида на 

боядисваната повърхност и попиващата й способност; 
• Втори слой: неразреден или разреден с max 10 об.% вода. 

  
Подходящи основи: • Повърхности от бетон и зидария; 

• Мазилки; 
• Гипс-картон; 
• Гипс-фазер и др.; 
• За други основи, моля консултирайте се с нас. 

  
Неподходящи основи: • Пресни варови мазилки; 

• Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови 
покрития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  
 

  
Подготовка на основата: За нови вътрешни повърхности от зидария, бетон, мазилки, гипс-

картон: 
• Повърхността трябва да бъде напълно суха; 
• Повърхности, по които има ефлоресценция, трябва да бъдат 

почистени с твърд парцал или чрез изчеткване; 
• Повърхността трябва да се изчисти от механичните 

остатъци, прах и мръсотия; 
• Повърхности от мазилки трябва да почистят чрез леко 

остъргване; 
Основата се импрегнира с Deko Professional® Строителен 
грунд водоразредим. 
 

За предварително боядисани вътрешни повърхности от зидария, 
бетон, мазилки, гипс-картон: 

• Елиминиране на повредените части; 
• Премахване на мръсотия и прах; 
• Ако има гъбична инфекция повърхността да се третира с 

подходящ препарат; 
Импрегниране на основата с Deko Professional® Строителен 
грунд водоразредим. 

 
 

 
 

Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен. 
При необходимост – справка с Информационния 
лист за безопасност. 
 

                                                                                                                                                                          
Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето 
техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 
 


