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JEDYNKA® DECO & PROTECT WASHABLE 
ЛАТЕКС ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ  

 

✓ Интелегента повърхност: 

- бариера за петна и замърсявания 

- лесно почистване 

- висока покриваща способност  
✓ Боята е устойчива на почистване и многократно миене, съгласно норматив  

PN-EN 13300 – 2-ри клас 

✓ Бързо съхне  

✓ Боядисване без стичане и капки  
✓ Екологична рецепта   
✓ Висока покривност: до 14 м2/л за един слой 

     

 

ОПИСАНЕ  

Висококачествен, миещ се, матов латекс за вътрешно боядисване на стени и тавани.  
ПРИМЕРИ ЗА УПОТРЕБА  
Продуктът е предназначен за декоративно боядисване на стени и тавани в жилищни и публични сгради: включително 
учебни и здравни заведения, с изключение на стени около умивалници, кухненски мивки и помещения, изискващи 
дезинфекция или поддържка на стерилни стени; сервизни и производствени предприятия, включително 
хранителната промишленост, без директен контакт с храни. 
Боята идеално покрива цименто-варови мазилки, бетонни основи, гипсокартон (сухи мазилки). Може да се използва 
и за обновяване на боядисвани повърхности. 
НАНАСЯНЕ  

1) ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА  
Нови повърхности: Трябва да бъдат сухи, чисти и без мазнини. Свежите мазилки или бетон могат да бъдат боядисвани 
след 3-4 седмици естествено стареене.  
Повърхности за обновяване: Трябва да бъдат внимателно почистени от замърсянатия и прах и измити с вода. Слоевете 
от вар и лепило (съдържащо калцимин) да се отстранят напълно, докато мазилката се открие. Варовитите повърхности 
да се почистят от прах и да се измиват с вода. Стените, боядисвани преди това с емулсионни бои, да се измият с вода 
и препарат и след това с чиста вода. Пукнатините и неравностите загладете с шпакловка. Не нанасяйте върху 
повърхности, грундирани с вар. Всички боядисани повърхности трябва да са сухи преди нанасянето. В случай на слабо 
свързани основи, се препоръчва използването на подходящ агент за хлабави основи.  
 

2) НАНАСЯНЕ 

Разбъркайте добре преди употреба.  
Нанасяне: с четка, валяк или чрез пръскане.  
Препоръчва се да се нанесат 2 слоя за достигане на необходимите параметри. За първия слой боята може да се разреди 
с вода максимум до 40%, в зависимост от вида на основата и метода на нанасяне. Боята изсъхва след около 2 часа. 
Препоръчва се последващите слоеве да се нанасят най-малко след 4 часа. 
Забележка! 

1. За нанасяне с четка или чрез пръскане боята може да се разреди с малко количество вода до необходимия 
вискозитет.  

2. Не добавяйте вар или талк към продукта.  
3. Когато боядисвате с оцветени бои, спазвайте следните правила: 

• при боядисване с интензивни цветове не правете единични корекции, а боядисайте цялата стена, една стая 

боядисайте само с една и съща техника за боядисване; 

• за да избегнете разлики в нюансите, използвайте продукт от една производствена партида; 

• при използване на няколко опаковки боя от един и същи цвят, но от различни партиди, те трябва да се смесят 

в по-голяма опаковка. 

4. Моля, обърнете внимание, че повърхността, боядисана с матова боя е по-податлива на драскотини и механични 

повреди в сравнение с боядисаните повърхности с бои с по-високи нива на гланц. 
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5. Нанасянето се извършва при температури от +5°C до +25°C. 

6. В зависимост от състоянието на основата (увеличена абсорбция, порьозност, интензивен цвят) може да са 

необходими повече слоеве. 

3) ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ  

Почистете с вода веднага след употреба. Избършете излишъка боя от инструментите преди почистването.  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ПЕТНА 
Ефектът от отстраняването на замърсяванията зависи от много фактори (например вида на замърсяванията, 
температурата и влажността на боядисаната стая и основата, подготовката на основата, времето на естественото 
стареене на покритието и т.н.), които могат да повлияят значително върху крайния външен вид на повърхността. Пълна 
устойчивост на почистване, т.е. 2-ри клас на устойчивост на мокро почистване съгласно норматив PN-EN 13300 се 
получава 28 дни след завършването на нанасянето. За най-добри резултати вижте ръководството за премахване на 
замърсяванията по-долу. 
Инструкции: 

1. Отстранете замърсяването до 15 минути от появата му върху повърхността. 

2. Внимателно отстранете замърсяванията, като внимателно я избършете с влажна кърпа от повърхността на 

боята, така че да не се допуска проникването й в структурата на боята. 

3. Използвайте чиста, мека кърпа (за предпочитане от памучно влакно или микрофибър). 

4. Навлажнете кърпата с топла вода без препарат. 

5. Почистете внимателно замърсяването и оставете да изсъхне. Препоръчително е да изплаквате кърпата често 

в чиста вода, като премахвате мръсотията. 

6. В случай на следи от замърсявания на повърхността, отново измийте повърхността с мек препарат (например 

течност за миене на съдове) и оставете да изсъхне. Препоръчително е често да се изплаква кърпата, като се 

премахва мръсотията. 

7. Отстранете замърсяванията без прекомерна сила. Не търкайте. 

Забележка: 

Не използвайте силни детергенти.  
Интензивното и повтарящото се миене може да повреди покритието на боята (например загуба на свойства) и да 
промени структурата на боята (например промяна на степента на гланц). 
Поради наличието на различни видове замърсявания може да се появи вид замърсяване, което трудно може да бъде 
отстранено от повърхността на боята. 
 

ЦВЕТОВЕ 
36 готови цвята 
СТЕПЕН НА ГЛАНЦОВОСТ  
Мат. 
ПОКРИВНОСТ  
До 14 м2/л за един слой. Действителните скорости на разстилане зависят от абсорбиращата способност на основатта и 
начина на нанасяне. 
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ 

36 месеца от датата на производство в оригинални затворени опаковки. 
ОПАКОВКИ 

0,05 л (цветови тестери), 2,5 л и 5 л. 
 

ОКОЛНА СРЕДА 
Продуктът, използван по предназначение и съгласно инструкциите за употреба, не представлява опасност за здравето 
или околната среда. Да се пази далеч от достъп на деца. При работа носете подходящо работно облекло и защитни 
ръкавици. Затворените участъци трябва да бъдат добре проветрени след нанасяне, докато мириса изчезне, след което 
те могат да бъдат използвани. Преди почистване избършете излишъка боя от инструментите. Празните опаковки, както 
и опаковките с остатъци от боя да се предават в специални места, където се събират такива отпадъци. Точна 
информация за изхвърлянето на отпадъци може да бъде намерена в местния офис на общината. Този продукт съдържа 
биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT), 1,2-
бензизотиазол-3 (2Н) -он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро- 2- метил- 4- изотиазолин- ЕО №. 247-500-7] и 2-метил-2Н-
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изотиазол-3-он [EC no. 220-239-6] (3: 1) (С (М) IT / MIT (3: 1)). Може да предизвика алергична реакция. Информационен 
лист за безопасност наличен при поискване от клиента. 
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  
Да се пази от замръзване и слънчева светлина. Транспортиране и съхранение в плътно затворени опаковки при 
температури +5°-+25°C. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

Устойчивост на мокро почистване  
Съгласно норматив:  PN-EN 13300 – 2-ри клас 

Съгласно норматив :  PN-C-81914:2002 – 1-ви тип 
боя 

Свързващо вещество                                                       Акрилна дисперсия  

Плътност максимум 1,40 гр/cм3 

Вискозитет (+23°C) KU 110-125 

Време на съхнене при температура +20±2°C 
И относителна влажност на въздуха 55±5% 
Степен V максимум 

 
 

                2 часа 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
Кат. A/a. Допустимо съдържание на ЛОС от 2010 г. - 30 гр/л. Продуктът съдържа под: 30 гр/л ЛОС. За повече 
информация вижте Информационните листи на продукта.  
 

 
Горепосочената информация не е предназначена да бъде изчерпателна или пълна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и е съгласно нашите най-
добри познания. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система въз основа на изискванията на ISO 9001 и ISO  14001. Като производител, не можем да 
контролираме условията, при които продуктът се използва или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за 
щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без 
предизвести. 
 


