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Емулсионна боя, подходяща за боядисване на вътрешни 
повърхности на помещения, които са подложени на 
въздействието на висока влажност и изпарения, като кухни, бани, 
тавани, мазета и други. Благодарение на своя специален състав, 
Kitchen & Bath предотвратява ефикасно развитието на мухъл и 
плесени върху филма на боята. Осигурява висока покривност, 
нисък разход и отлична белота. Разнася се отлично, като образува 
гладка матова повърхност. Може да се нанася върху подходящо 
подготвени повърхности от всякакъв материал.

     •   Защита от мухъл, плесени и др
     •   За помещения с висока влажност и изпарения
     •   Висока покривност
 
РАЗЦВЕТКИ
Предлага се в бял цвят и в богата гама разцветки с помощта на 
Тониращата система за машинно оцветяване Colorfull на Vitex.

ОПАКОВКА

Бяла боя 750 mL 3 L 9 L

Базова боя  1 L 3 L

РАЗХОД
11 - 13 m2/L за всеки слой, върху подходящо подготвени 
повърхности.

ЛОС (Летливи органични съединения)
Пределна стойност за максималното съдържание на ЛОС приета 
в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт (категория 
А/а „Матови покрития за вътрешни стени и тавани” 
(коефициент на отражение ≤ 25@60°) Тип “ВР” - водоразтворими): 
30 g/L. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за 
употреба) е 29 g/L.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, 
мазнини или ронливи материали. 
За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва 
Акрилен строителен кит или Visto.
Повърхности с мухъл, плесени и петна по тях, най-напред се 
почистват с Kitchen & Bath Cleaner.
Стари повърхности, покрити с постни бои (с вар или с лепилни 
бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или Durovit.
Нови повърхности от мазилки, бетон, тухли, гипсокартон и други, 
а също и шпакловани повърхности се грундират с 100% Акрилен 
грунд или с Acrylan Unco Eco, или с Blanco Eco. 
Повърхности, замърсени от цигарен дим, димни газове, маркери, 
кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с 
Vitosin. 

ПОЛАГАНЕ
Преди употреба, продуктът трябва да се 
разбърква добре. Нанася се на два слоя с четка, с 
валяк или с пистолет airless, като се разрежда до 
10% с вода. Продуктът не трябва да се полага при 
температури по-ниски от 5°С, по-високи от 35°С и/
или при относителна влажност по-висока от 80%.
Нанесеният слой е сух при допир до 30-60 минути. 
Следващ слой може да се нанесе след 3-4 часа. 
Дадените времена варират в зависимост от 
атмосферните условия (относителна влажност и 
температура). 
Повърхности боядисани с Vitex Kitchen & Bath 
се мият с вода най- рано три седмици след 
боядисването им, като се използва мека гъба, а 
в случай на упорити петна се мият с неутрален 
безцветен миещ препарат.
Инструментите се почистват веднага след 
употреба с вода и ако е необходимо се измиват 
със сапун или с миещ препарат.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25οC) 

Плътност 1,59±0,02 Kg/L (ISO 2811)-за бялата боя 

Гланц < 5единици при 60ο (ISO 2813)

СЪХРАНЕНИЕ
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват 
затворени, на сенчесто място, далече от преки 
слънчеви лъчи, при температура в интервала  5οC 
- 38οC.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди употреба прочетете етикета. За подробни 
указания и предпазни мерки 
прочетете Информационния
лист за безопасност на
продукта.

Vitex Kitchen & Bath
Емулсионна боя за защита от мухъл и плесен


