
PremiumFinе

Матовата боя за интериор, за много фини 

повърхности

Техническа карта 1279

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Тънкослойна интериорна боя, предназначена за полагане върху много гладки повърх-
ности. Разтяга се много добре и има нисък капацитет на пълнене.

Характеристики • Водоустойчив, екологичен и със слаб аромат
• Лесно нанасяне
• Много добра покривност
• Бърза обработка
• Матово покритие

Опаковка 5l, 25l

Цвят Бял.
PremiumFine може да се оцветява ръчно с макс. 5% оцветители CaparolColor или 
AmphiColor. За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, 
за да се избегнат разликите в цвета. При поръчка на боя в количества над 100 литра 
от един и същи цвят, продуктът може да бъде доставен, при поискване, оцветен във 
фабриката.
PremiumFine може да се оцветява в ColorExpress във всички обикновени цветови 
колекции с яркост над 40. За да избегнете всякакви тониращи грешки, проверете точ-
ността на цвета преди да приложите продукта. На непрекъснати повърхности използ-
вайте оцветена боя с номер на партида / цвят идентичен.

Степен на гланц Мат

Основа Синтетична дисперсия

Съхранение На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни Характеристики според изискванията на EN 13 300: Тонирането на продукта може да 
даде леки отклонения. Поради нюанса са възможни промени в техническите параме-
три.
•  Устойчивост на мокро триене Клас 2, съгласно DIN 53 778  
• Съотношение на контраста: Възможност за покритие от клас 2 при добив от 7 m2 /l, 
съответно 140 ml /m2 

• Фино гранулиране (<100 μm)



Техническа карта 1279

Подходящи основи Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без раз-
делителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3. 

Начин на полагане Мазилки в групите PII и PIII / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 ми-
нимум 2 N / mm2:
Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварителна обработка. 
На много пореста, пясъчна, абсорбираща мазилка, нанесете грунд на OptiGrund или 
CapaSol.

Гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 
13279 минимум 2N/ mm2:
Почистете и отстранете праховите частици. Нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Гипскартон: 
Нанесете грунд OptiGrund или Caparol Tiefgrund TB върху абсорбиращите плоскости. 
На много компактна, гладка плоча, нанесете грунд като Caparol WeissGrund.

Бетон: 
Отстранете остатъците на декофорола, както и песъчливите, неразрушими вещества. 
Нанесете грунд от Capaplex, разреден 1: 3 с вода.

Тухли: 
Боя без предварително третиране.

Съществуващи здрави покрития: 
Премахване на неносещи повърхности като лакове, дисперсионни бои или синте-
тични смоли. На гладки, ниско абсорбиращи повърхности нанесете грунд Caparol 
WeissGrund. На много пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд 
OptiGrund или CapaSol. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и по-
върхността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol-Tiefgrund TB.

Акустични тавани и мазилки: 
Обновяването на акустичните елементи изисква специфичен подход. За повече де-
тайли се свържете с представители на Caparol.

Акустични панели:
Реставрирането на акустични системи изисква внимателен подбор на материали и 
правилно изпълнение на процедурите. За правилно изпълнение, моля свържете се за 
съвет с нашата техническа служба.

Залепени слоеве боя:
Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно. Нанесете 
грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Избеляла боя: 
Боя без предварително третиране.

Незалепващ тапет: 
Да се премахне напълно. Измийте остатъците от мазнини и лепило. Нанесете грунд от 
Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен:
Плесен или гъбично заразяване се отстраняват чрез мокро почистване. Измийте по-
върхността внимателно с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне. Нанесете 
грунд в зависимост от вида и естеството на основата. Боите Fungitex-W, Indeko-W или 
FungiStop-W се използват за довършване на засегнатите зони.

Повърхности засегнати от никотинови петна, вода, сажди или мазнини:
Никотиновите петна, както и саждите или мазните петна се измиват с вода, с обезмас-
ляващ препарат и се оставят да изсъхнат напълно. Сухите водни петна се почистват 
сухи чрез изчеткване. Нанесете грунд от Caparol AquaSperrgrund.

        ПРИЛОЖЕНИЕ
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Нанасяне Продуктът може да се нанася с валяк или машина за безвъздушно полагане.

Полагане с машина тип Airless:
Ъгъл на разпръскване: 40-50 °
дюза: 0.017-0.019 „
налягане на спрея: 150-180 bar
Инструментите да се почистят с вода веднага след употреба. 

Разход Около 125 ml/m² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – пове-
че. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие. 

Условия на работа Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата 
и околната среда.

Време за съхнене При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха, боята изсъхва след 4-6 часа. 
Максималната устойчивост на се постига след 14 дни. По-ниските температури и по-
вишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.

Бележка За да се избегнат видими припокривания, боя без прекъсване, мокро на мокро, за да 
се получи еднакъв вид на фини повърхности и / или тангенциална светлина, е необ-
ходимо да се нанесат 2 слоя боя. Благодарение на много фината структура и ъгъла 
на гледане, PremiumFine може да изглежда по-лъскава от обикновените лакови бои. 
Когато се нанася с Airless спрей, боята да се смесва добре и се стиска. Когато при-
лагате Caparol Tiefgrund TB, може да се появи специфичен аромат на разтворител. 
Поради тази причина трябва да се осигури адекватна вентилация на работното прос-
транство. В чувствителна среда се препоръчва да се приложи Amphisilan-Putzfestiger, 
без аромат и ниска миризма.

Инструкции за нанасяне Нанесете равномерно основен слой и краен слой на PremiumFine неразреден или 
разреден с макс. 5% вода.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре прове-
трени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При 
контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в кана-
лизацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреж-
дат в  съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа.

Пределна концентрация 
на ЛОС 

За този продукт (категория A/c): max . 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l 
ЛОС

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Състав Полиакрилова смола, титанов диоксид, силикати, восъци, вода, добавки, консерванти 
(метилизотиазолинон, бензизотиазолинон).

Техническа информация 1279. Издание юли 2016 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана 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.bg


