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Agrosit SB 

 
Боя на базата на хлор-каучук. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Описание на продукта Цветна, еднокомпонентна боя на базата на хлор-каучук. 

  

Специални характеристики Висока устойчивост на вода и неблагоприятни условия. Боядисаната гладка и устойчива 
повърхност не осигурява сцепление за мухъл, гъби, респективно за водорасли, поради 
което е лесна за почистване. 

  

Сфера на приложение Защитна боя, устойчива на химични вещества и вода, за нанасяне върху мазилки, бетон и  
стомана. Боя за подводна защита за басейни и водни резервоари, най-вече за вода със 
съдържание на озон. Запечатване на бетон, бои за стени от обори.  

  

Устойчивост Химична: Киселини и слаби основи, солни разтвори, минерални масла, вода със 
съдържание на хлор или озон. 
 
Механична: Гладък или грапав, устойчив филм боя. 
 
Неблагоприятни условия: Много добра устойчивост 
 
На температура: При сухи условия, до около 100 градуса, Целзий 
При влажни условия, до около 60 градуса, Целзий 
 
Топла вода: 50 градуса, Целзий 
 
Цветове: Палитри Lt. AGROSIT и повечето цветове RAL 

  

Технически данни  Плътност: 1,1 kg/l 

 Съдържание на твърди вещества: около 22% (DIN 53219) за всички цветове 

 Точка на запалване: около 26 градуса, Целзий  

 Дебелина слоеве: 20 uM сух слой, съответства на 90 uM мокър слой 

 Брой слоеве: 2-3 

 Разход: Теоритичен, за 20 uM сух слой – 0,10 kg/m2 
На практика, за 20 uM сух слой – 0,15 kg/m2 

 Съхнене: Съгласно DIN 53150 при 20uM дебелина на сухия филм при +23 
градуса, Целзий: 
Степен 1 на изсъхване: 75 минути 
Степен 4 на изсъхване: 135 минути 

 Разреждане: Verdunnung 202 

  

НАНАСЯНЕ 

  

Начин на нанасяне Основата трябва да е суха, без замърсявания, мазнини и масла, прах, зоните без 
сцепление и песъчливите се отстраняват (с пясъкоструене). Якост на опън на бетона: ≥ 
1,5 N/mm2. 
 
При подводно натоварване, след пясъкоструене, се препоръчва нанасяне на два 
допълнителни слоя хоросан DISBOCRET MORTEL 620. Нанесената смес трябва да се 
предпази със защитно фолио поне 3 дни, като се покрие едва след напълно изсъхване и 
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втърдяване. 

  

Структура на слоевете Разбърква се добре преди употреба. 
Първият слой се разрежда с около 15% от продукта VERDÜNNUNG 202. Нанася се без 
прекъсване. Да не се работи при повърхности, изложени на слънце или при високи 
температури.  
Да не се нанася при температури под +5 ̊ С, и при относителна влажност на въздуха над 
80%. Не може да се нанася с пръскане. При нанасяне на светли цветове с мече може да 
се наложи нанасяне на 3 слоя. 

  

Време на изчакване 1-2 дни между отделните слоеве AGROSIT SB. 

  

Време за цялостно 
изсъхване 

При последващо подводно натоварване, 14 дни при добра вентилация на покритите 
повърхности и температура от мин. +15 0 С. Може да се ходи по нанесения слой след 2 -3 
дни. 

  

Боядисване на стари слоеве Старите боядисани слоеве AGROSIT SB могат да се покрият отново безпроблемно след 
като се почистят. В този случай става дума за декоративно оформление. Поради това 
обикновено е достатъчно нанасянето само на един слой боя. При по-дебелите слоеве не 
може да се изключва  задържане на разтворителя, което може да причини побеляване или 
образуване на мехурчета по повърхността (напр. в случай че при ежегодното обновяване 
не се отстранят старите слоеве). 
При други стари слоеве се изпълняват пробни повърхности  

  

Почистване на работните 
инструменти 

VERDÜNNUNG 202 или REINIGUNGSMITTEL K. 

  

Съхранение Да се съхранява плътно затворен, на прохладни места, предпазен от замръзване. Може да 
се съхранява около 1 година. 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

Показанията за опасност и мерките за безопасност, както и обезвреждането на продуктите ни  
могат да се видят от актуалните листове за безопасност. Съответните листове за 
безопасност могат да се свалят от уеб страницата www.avenarius-agro.at или да се изпратят 
по заявка. 

  

Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

http://www.caparol.de/

