
МегахимМегахимМегахимМегахим АДАДАДАД,,,, РусеРусеРусеРусе,,,, булбулбулбул.... ЛипникЛипникЛипникЛипник 123123123123 ;;;; телтелтелтел.... 000082828282 817817817817 721,721,721,721, faxfaxfaxfax :::: 000082828282 817817817817 725725725725

TDS№ 106 / март , 2013 г.
Практика Тонер боя

ТехническоТехническоТехническоТехническо описаниеописаниеописаниеописание

ПрактикаПрактикаПрактикаПрактика
ТонерТонерТонерТонер БояБояБояБоя

ОпределениеОпределениеОпределениеОпределение
За тониране на водоразредими бои. Подходяща и за самостоятелна употреба,
например върху стени, тапети, бетон, гипс картон и др.

КласификацияКласификацияКласификацияКласификация
• Водоразредим продукт
• За интериорна употреба
• Цветова гама – 12 цвята по каталог

СъставСъставСъставСъстав
Представлява система от пигменти, пълнители, диспергатор , сгъстител , вода
и полимерна дисперсия

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели
№№№№ ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели НормаНормаНормаНорма МетодМетодМетодМетод
1. Външен вид след

разбъркване
Хомогенна
пастообразна маса

Визуално

2. Цвят По еталон БДС 2314-82
3. pH стойност 7 ÷10 БДС EN ISO 787-9
4. Съдържание на нелетливи

вещества, (105 ±) 0С, в %, не
по-малко от

40 БДС EN ISO
3251-98

НачинНачинНачинНачин нананана употребаупотребаупотребаупотреба
(1) За тониране на водоразредими бои:разклатете интензивно преди употреба .
Добавете към основната боя в желаното съотношение и разбърквайте много
добре. Спазвайте инструкциите за употреба на боята, която се тонира.
( 2 ) При самостоятелна употреба : Нанася се с четка или валяк в два слоя през
интервал около 3 часа. Работи се при температура над 10 0С.

РазрежданеРазрежданеРазрежданеРазреждане
С вода

СъхненеСъхненеСъхненеСъхнене ::::
2-3 h при 200 С

СъхранениеСъхранениеСъхранениеСъхранение ::::
Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки
слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване

СрокСрокСрокСрок нананана съхранениесъхранениесъхранениесъхранение
36 месеца от датата на производство
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TDS№ 106 / март , 2013 г.
Практика Тонер боя

РазходРазходРазходРазход::::
100 – 150 ml / m2

НетоНетоНетоНето::::
250 ml e

ДокументацияДокументацияДокументацияДокументация
Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство,
в което се посочват:

• Наименование на фирмата производител
• Наименование на продукта и Техническа Спецификация
• Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата

Спецификация ТС 106 -2013
• Дата на производство
• Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

ПроизводственПроизводственПроизводственПроизводствен контролконтролконтролконтрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за
управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на
крайния продукт.
Системата обхваща три етапа:

• Входящ контрол на суровините и материалите
• Технологичен (производствен) контрол
• Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни
записи.

НаредбатаНаредбатаНаредбатаНаредбата зазазаза ограничаванеограничаванеограничаванеограничаване нананана емисиитеемисиитеемисиитеемисиите нананана ЛОСЛОСЛОСЛОС::::
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l

МеркиМеркиМеркиМерки зазазаза безопасностбезопасностбезопасностбезопасност ::::
Информация в Информационния лист за безопасност


