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ХАРАКТЕРИСТИКИ Водоразтворима боя водоустойчива и дишаща, лесна за нанасяне, идеална за 

професионална употреба, тъй като е изключително съвместима и със запълващи, 

покривни и свойства на сцепление, върху различните видове основи. 

Матова полу-непрозрачна, подходяща за вътрешна и външна употреба, без мирис, 

съставена от акрилни смоли във водна емулсия, идеална за постигане на специални 

декорации или ефект тип “воал”. Качествена боя на база силоксанови смоли, които 

гарантират добра протекция на цвета във външна употреба. Характеризира се с добър 

баланс между водоустойчивост и резистентност към дифузия на водна пара, така че да 

се осигури дишане, необходимо за поддържане на сухи стени.  Високата 

въздухопропускливост я прави идеална за финишно покритие на системи за 

отвлажняващ. 
 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ 

Продуктът съхне и се полимеризира напълно за 10 дни при оптимални условия (+15 

+30°C, с влажност на основата <10%, и относителна влажност на въздуха <75%). 

Ако преди пълното ѝ изсъхване боята бъде намокрена от дъждовна вода или конденз (в 

случай на мъгли или влажност надвишаваща 85%) е възможна появата на полу-лъскави 

петна, повече или по-малко разпространени по покритието. Това явление е с временен 

характер и не се отразява на здравината на продукта, като изчезва с излагането  на 

повърхността при нормални условия след пълното изсъхване на боята. 
 

СЪСТАВ                    На базата акрил силоксанови смоли във водна дисперсия, селектирани инертни вещества 

и полу-непрозрачни пигменти 

 

СВОЙСТВА               УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ ОТЛИЧНА 

ДИФУЗИЯ НА ВОДНИ ПАРИ   ДОБРА 

ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ   ДОБРА 

ЗАМЪРСЯЕМОСТ     НИСКА 

УСТОЙЧИВОСТ НА МИЕНЕ (СЛЕД 5 ДНИ) ДОБРА 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО    1050-1150 g/l 

СЪХНЕНЕ     Повторно 5-8h,  Изцяло 18h.   

Устойчивост на дъжд 2 дни 

СУХА МАСА В ТЕГЛО    33-37% 
 

 

СЪХРАНЕНИЕ          Годност на продукта – 1 година, при съхранение в оригиналната опаковка и температура 

между +5°C и +30°C. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ           За уточняване по цветовия каталог.  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           Подходяща за декорация и защита от атмосферни влияния, дори и в интензивни  

цветове,на нови и повърхности в процес на поддръжка, на база алкални основи 

предварително обработени с грунд, като мазилки с различен състав (бетон, варови 

замазки, готови смеси, топлоизолации), и фиброцимент, в селски, морски или 

промишлени райони.  Въпреки, че е съвместима с цимент и бетон, обезпечава тяхната 

валидна, но не специфично защита. Посредством различни инструменти и цветове на 

основата, се постигат разнообразни хроматични ефекти. За по-добри резултати, се 

препоръчва цветът на основата да е бял или в по-светъл нюанс от финишното покритие. 

За увеличаване на цветовия ефект, може да се извърши повторно нанасяне на SIL 

VELATURA. Против плесени и мухъл, във външна среда, се добавят 350ml от B25 на всеки 

14l. боя. Инструментите се измиват с вода, веднага лед употреба. Texture-ефектът зависи 

от сръчността на човека, който полага боята и нанесеното количество, но при все това 

пробата има индикативна стойност. Преди да се извърши същинско боядисване се 

препоръчва да се направят проби, върху демонстрационен панел. 
 

СРЕДСТВА                Мече, Четка, Гъбена маламашка, Ръкавица.
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РАЗРЕЖДАНЕ           0-35% с вода в обем 
 

 

РАЗХОД                           11-13 m2/l за слой 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C  +30°C

СИСТЕМИ НА 

БОЯДИСВАНЕ 

Нови повърхности на циментова мазилка, гипсови и циментови разтвори, бетон, бетонни 

панели, стари бои  

Повърхността се почиства с водоструйка от всякакво замърсяване, мухъл, плесен и мъх  

и се процедира, както следва: 

1.   Нанася се един слой Murisol или Murisol W; 

2.   След 5-8h се нанасят два слоя Sil 96 Quarzo, през интервал от 4-6h между тях; 

3.   След 12-16h се нанася Sil Velatura. 

 
Поддръжка на стари бои, замърсени с мухъл 

1.   Повърхността се дезинфекцира с B1; 

2.  След 4-5h се пристъпва къмо подготовка на основата както в т. A, B, C, и се 

процедира с т. 1, обогатявайки продукта с 350ml от B25 на всеки 14l. боя.

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Интериорна и екстериорна, акрил-силоксанова боя във водна дисперсия, полу-

прозрачна, подходящ за ефектен финишинг, с висока устойчивост на миене и 

атмосферни влияния, да се нанася върху повърхонст обработена с Sil 96 Quarzo,  при 

средна консумация 85 ml/m2. 

 

ПРЕПОРЪКИ              За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  

подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP 

Arreghini. Данните посочени в спесификацията и техническата схема са определени 

при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%.  При други условия на 

работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени. Техническата 

информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от 

повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери годността на 

продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна реализация. 


