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Caparol Sensitiv 

 
Интериорна боя от висок клас, за здравословна 
среда. Подходяща дори и за алергични хора – без 
консерванти. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Интериорна боя на базата на дисперсия, предназначена за помещения и хора със завишена 

чувствителност. Идеална е за алергични хора, благодарение на специалната си рецепта без 
алергени. Caparol Sensitiv е предназначена за ново боядисване или при ремонт на всички 
обичайни вътрешни повърхности на жилища или работни помещения. Caparol Sensitiv, в 
комбинация с продукта ElectroShield предлага най-добрата възможност за полагане на 
финишни покрития върху повърхности на помещения, с оглед създаване на здравословна 
среда. 

  

Свойства  Не съдържа консерванти 

 Патентована рецепта 

 Без разтворител 

 Без пластификанти  

 Хигиена на въздуха от помещението  

 Притежава сертификат „Предназначен за алергични лица”, съгласно сертификата за 
проверка, издаден от  RW TÜV Есен  

 Разтворима във вода 

 Бяла на цвят 

 Висок дифузионен капацитет  

 стойност Sd < 0,1 m  

 способност за лесно запълване  

 лесна за нанасяне 

  

Свързващо вещество Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945. 

  

Опаковка/Вместимост съд 5 л, 12,5 л 

  

Цвят Бял. 
Може да се оцвети с макс. 10% оцветители AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe или 
CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor). Сертификатът за проверка 
RWTÜV Essen е издаден за бяла боя. Оцветяването на боята Caparol Sensitiv може да 
повлияе върху свойствата на продукта, по отношение на алергичните лица.  

  

Гланц Матов  (съгласно D IN EN 13 300) 

  

Съхранение Боята Caparol Sensitiv може да се съхранява неразпечатана 12 месеца, на прохладни 
места, предпазена от замръзване. Добавянето на вода може да съкрати срока на годност  

  
Технически данни Характеристики съгласно DIN EN 13 300:  

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри  
Износване при мокро триене: клас 3, съответства на термина на устойчивост при 
триене съгласно DIN 53 778. 
Контрастно отношение: Покривна способност клас 2, при резултатност 
7 m2/lt, респективно 140 ml/m2 
Максимална гранулация: фина (< 100 μm) 
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Плътност: 1,3 g/cm3 

  

ОБРАБОТКА 

  

Препоръчани повърхности За обичайните носещи вътрешни повърхности не е необходимо предварително 
грундиране, както при минералните мазилки, новите тапети с вградени дървени частици, 
структурирани или от стъклени нишки, така и стари повърхности матова боя. 

  
Подготовка на основата Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, 

DIN 18363, алинея 3. 

Глинени мазилки: 

Повърхностите, които следва да се боядисват се почистват и се грундират със Sylitol-
Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1. Нанесете един пробен слой и проверете 
дали се появяват кафяви петна. 

  

Начин на нанасяне С четка, мече или с уреди за пръскане Airless. 
 
Нанасяне Airless: 
Ъгъл на пръскане: 50° 
Дюза: 0,018–0,021" 
Налягане на пръскане : 150–180 бара 
Оборудването се измива с вода веднага след ползване. 

  

Инструкции за нанасяне Нанася се един наситен и равномерен неразреден слой боя Caparol Sensitiv или разреден с 
макс. 5% вода. Върху контрастно оцветените повърхности се нанася предварително един 
слой боя разредена с макс. 5% вода. 

  

Разход Около 140 ml/m2 за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. 
При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с 
проби. 

  

Време за изсъхване При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се 
положи следващ слой след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на 
натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха 
удължават времето за съхнене. 

  

Условия за обработка Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C температура на подслоя и 
въздуха. 

  

Бележка За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, 
„мокро върху мокро”. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се 
прецежда. При повърхностите с лошо осветление (светлината пада странично), Ви 
препоръчваме да използвате продукта CapaSilan. 
Следите от извършените повърхностни ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни 
(лист БФС нр.25) 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места.  
S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват 
изпаренията/аерозолите образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. 
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 
техническия лист за безопасност. 

  

Обезвреждане Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се 
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обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите 
остатъци като сухи бои или  битови отпадъци. 

  
Гранична стойност допустима 
от ЕС за съдържание на ЛОС  

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС. 

  
Код продукт бои и лакове  M-DF01 

  
Състав  Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, вода, 

добавки. 
  

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 
тел. +359 88 2 393894, 02 832 31 65 
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Technical Department Caparol: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

http://www.caparol.de/

