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 Клас 

EN1062 

Метод         Стойност 

Покриваемост 2 (10m2/l) ISO 6504-3 98% 

 

Лъскавина 

 

Много матова 

 

EN ISO 2813 

 

Гланц = 1 

 

Замърсяемост 

 

Много ниска 

 

UNI 10792 

 

ΔL =2.5 

 

Устойчивост на мокро 

почистване 

 

1 

 

ISO 11998 
 

Ldft=1µ 

 

Устойчивост на мухъл 

  

Вътрешен 

 

          Отлична 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Боя на водна основа, водоустойчива и дишаща, лесна се нанася, идеална за 

професионална употреба, тъй като е изключително съвместима и има отлична адхезия, 

запълващи и покривни свойства върху различни видове основи. Високото ѝ качество с 

висока степен на покритието, осигуряват максимална защита и устойчивост на цвета 

във външна среда. Съдържащият се кварцов прах запълва основата, постигайки 

компактно и хомогенно покритие. Поради високата си непрозрачност осигурява 

адекватно замаскиране несъвършенствата на мазилка. Продуктът, в цветове със 

светлоотразяване LRV> 25, е подходящ и за боядисване при поддръжка на системи за 

топлоизолация. 

 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТ 

Продуктът съхне и се полимеризира напълно за повече от 10 дни при оптимални 

условия (+15 +30°C, с влажност на основата <10%, и относителна влажност на въздуха 

<75%). Ако преди пълното изсъхване, боята бъде намокрена поради контакт с 

дъждовна вода или конденз (в случай на мъгли или влажност надвишаваща 85%), е 

възможна появата на полулъскави петна, повече или по-малко разпространени. Това 

явление е с временен характер и не се отразява на здравината на продукта, като 

изчезва с измиване или последващо природно действие на дъжд и слънце. 

 
УСТОЙЧИВОСТ НА МУХЪЛ И АЛГИ 

Продуктът е тестван съгласно Норматив EN15458 – 2006 и резултатите потвърждават 

действителната му ефективност срещу гъбички и алги. 

Трябва да се има предвид, обаче, че активните съставки съдържащи се в боята, са 

биоразградими и по този начин ефективността се редуцира във времето на 

продължително действие на гъбичките и алгите, които се отлагат по повърхността на 

покритието. Освен това, наличието на органични субстанции, климатичните условия, 

влажността и дъждовността, допринасят за намаляване ефективността на активните 

съставки. При наличие на висока влажност или дъждовност, в действителност, 

превенцията от мухъл (която се осъщствява при контакт на микроорганизма с 

активната съставка) ще бъде по-малко ефективна, тъй като активната съставка ще бъде 

в разтворено състояние. Следователно е невъзможно да се определи количествено след 

колко време може да се възобнови растежа на микроорганизмите, гъбички и алги. 

 

СЪСТАВ             Продукт на база стирен акрилатни смоли във водна дисперсия, селектирани инертни 

вещества и добавка от синтетичен фунгицид. 

 

СВОЙСТВА 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Плътност ISO 2811-1 1550–1650 g/l 

 

Съхнене 

 

Вътрешен PF2 

 

    Повторно 4-6h; 

Изцяло 18h 

 

Суха маса в тегло 

 

Вътрешен PF25 

 

72-76 % 



ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА 

K81 QUARZO ACTIVE 
Запълваща боя, матова, против мухъл и плесен 

B_BIALBLAC K81QUARZOACTIVE_YKALAQWA Pag. 2 di 2 

 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ             Годността на продукта е 1 година при съхранение в оригиналната опаковка и при  

температура между +5°C и +30°C. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ            Бял. 

Цветовата гама е може да се разшири в нюансите, показани в цветовите каталози 

Area115, Spazio 100,  Tucano.  Оцветяването се реализира по системата Arreghini Colors 

16.  Между две партиди при оцветяване е възможно да има леки различия в нюансите, 

затова се препоръчва конкретна обработка с продукта да се завършва с боя от една 

партида. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ          Подходящ за декорация и защита от атмосферни влияния, дори и в интензивни нюанси, 

на нови или изделия в процес на поддръжка, на база минерални основи с различен 

състав (циментови и варови мазилки,   готови смеси,  изолационни замазки), ), бетон  и 

фиброцимент в селски, морски или промишлени райони. Тъй като е съвместим с 

цимент и армиран бетон, осигурява ефективна, но не специфична, защита. 

 

СРЕДСТВА                    Валяк, Четка. 
 

 

РАЗРЕЖДАНЕ               15 -30% във воден обем. 

 

РАЗХОД                           9-11  m2/l да слой, според типа на обработка. 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

СИСТЕМИ НА 

НАНАСЯНЕ 

  +5°C  +30°C 
 

 
Нови повърхности, като циментова мазилка, хоросан, бетон, готови бетонни елементи 

1.1  С водоструйка се почиства повърхността от всякакви примеси, като замърсяване, 

мъх, плесен, и други отделящи се със струя под налягане; 

1.2  Нанася се един слой от B1 съответстващ на 80-100ml/m2; 

1.3  Върху суха повърхност се нанася един слой Murisol или Murisol W; 

1.4 След 5-8h се нанасят два слоя от K81 Quarzo Active, на интервал от 4-6h между 

слоевете. 

 

Поддръжка на стари бои 

2.1  С четка или скрепер се отстранява боята в процес на лющене, напукване, или 

други примеси, или ронлив материал, и се измива с водоструйка; 

2.2 Евентуалните липсващи части от мазилката, ако са слабо разпространени се 

възстановяват с K29; при големи дебелини се използва 50 или 501. 

2.3  След 24h, ако се използва K29; или след 14 дни, ако се използва Rasacap 50 или 501,  

повърхността се обработва с B1, при наличие на биологично замърсяване от 

мухъл, алги, мъх; впоследствие се процедира според т. 1.3. 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Външна боя със стирен акрилатни смоли във водна дисперсия икварцив прах, 

резистентна към мухъл и алги, да се прилага върху повърхности обработени с 

подходящ грунд, при разход 200  ml/m2. 

 

ПРЕПОРЪКИ             За правилното изпълнение на работата с продукта е препоръчително де се спазват  

указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на 

прилагане на CAP Arreghini. Специфицираните данни са определени при температура 

+23°C и относителна влажност 65%. При различни условия на работа, даните и 

сроковете между отделните операции търпят вариации. Техническите информации 

имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от основи и условия на 

приложение, е наложтелно да се провери пригодността на продукта и неговата 

ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място на употреба. 


