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ХАРАКТЕРИСТИКИ  Боя със селектиран алуминиев прах смесен с алкидни смоли. Предоставя отлична  

устойчивост на атмосферни влияния и, високо отражение на светлината. 

 

СВОЙСТВА                    АДХЕЗИЯ ВЪРХУ АЛКИДНИ ГРУНДОВЕ ОТЛИЧНА 

ОТРАЖЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ ВИСОКО 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО    985-1045 g/l 

ВИСКОЗИТЕТ TF4    20-30s 

ЛЪСКАВИНА     55-65 

СЪХНЕНЕ    Повторно 18-24h; 

Изцяло 24 h 

СУХА МАСА В ТЕГЛО   47-51% 

 

СЪХРАНЕНИЕ          Продуктът има трайност година при съхранение в оригиналните опаковки и температура 

между +5°C и +30°C. 

 

ЦВЯТ                           Алуминий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Подходяща за външно приложение върху мачти, покриви, стълбове, както и на трудно 

достъпни за поддръжка места. За постигането на добър резултат се препоръчва 

нанасяне на два слоя след Epox Zinc 1K. Тя се използва и върху хидроизолация с 

катран, за да се постигне високо отражение на слънчевите лъчи. 

Действителната температура по време на нанасянето трябва да бъде поне с 3°C  над 

точката на росене и относителна влажност на въздуха не трябва да бъде >65%. 

 

СРЕДСТВА                   Валяк, Четка, Спрей. 
 

 

РАЗРЕЖДАНЕ             Готова за употреба 
 

 

РАЗХОД                         13-15 m2/l за 30 µm сух слой 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C  +30°C

СИСТЕМИ НА 

БОЯДИСВАНЕ 

Протекция на изделия от метал, като например цистерни, силози, пилони и т.н., в 

селски, градски райони. 

Система 1 

1.   Подготовка на металната повърхност, почистена и обезмаслена с Acetone per 

Lavaggio; 

2.   Нанасят се два слоя от Chromocap  на интервал от 50’ между слоевете с дебелина 70 

µm сух слой; 

3.   След 12h  се нанасят два слой от Sintech на интервал от 18-24 часа между слоевете с 

дебелина 70 µm сух слой.  

Система 2 

I       Подготовка на металната повърхност с пясъкострука клас SA2; 

II      Нанася се един слой Epox Zinc 1K с дебелина 70 µm за сух слой;  

III    След 8h се нанася един слой Chromocap  W с допълнителна дебелина 20µm 

сух слой; 

IV    След 4-6h се нанасят два слой Sintech на интервал от 18-24 часа между двата слой, 

с обща дебелина 50µm сух слой 

 

Поддръжка на старо ръждясало изделие 

A Премахват се със скрепери, четка или шкурка люпещата се боя и ръждата; 

B    Нанася се един слой от Chromocap  върху засегнатата част; 

C    След 12h, с шкурка със зърненост 180 - 220, се шлайфа цялата повърхност;  

D   Изпълнява се процедурата от т. 3. 
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За подходяща защита в морска и леко промишлена среда се нанася  против ръжда 

90µm за сух слой + 80 µm за сух слой лак. 

За подходяща защита в тежка индустриална среда се нанася  против ръжда 120µm за 

сух слой + 80 µm за сух слой лак. 

 
Защита на битумни изолации 

Върху чиста повърхност се нанасят два слоя Sintech на интервал от 18-24 часа между 

слоевете. 

 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Боя на база алуминиев прах, премесен с алкидни смоли, подходяща за употреба на 

открито върху мачти, покриви, стълбове, и където обикновено има затруднения при 

поддържка.  Препоръчително е да се нанасят два слоя след Z Uno. Тя се използва и 

върху хидроизолация с катран, за да се постигне високо отразяване на слънчева 

светлина. Средният разход е 140ml/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. 

Съдържащите се технически данни имат индикативен характер.  Поради огромното 

разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се 

провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при 

конкретна реализация.. 


