
Caparol Whiteboard Paint

Полиуретанова двукомпонентна боя за създаване 

на ефект бяла дъска

Техническа карта R77

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Боята Caparol Whiteboard представлява професионално, издръжливо, двукомпонентно
полиуретаново покритие на водна основа за гладки повърхности, върху което може да
се пише с помощта на специални маркери за бяла дъска.

Боята Caparol Whiteboard предлага безброй възможности за безброй хора. Върху нея
можете да изпишете обяви, креативни скици, менюта, информация за проекти или
иновативни идеи във Вашата заседателна зала, в кухнята, училището или ресторанта,
както желаете.

Характеристики • Много издръжлива и дълготрайна
• Мастилото от висококачествени маркери за бяла дъска може лесно да се почисти
• С възможност за покриване на пукнатини

Опаковка 500 ml

Цвят Прозрачен

Степен на гланц Гланц

Основа Водно-диспергиран двукомпонентен полиуретан

Съхранение На хладно място, но да се предпазени от замръзване

интериор 1 интериор 2 интериор 3 екстериор  1 екстериор 2

+ + + - -

(-) не се препоръчва/  (0) препоръчва се при определени условия/  (+) препоръчва се

Съвместимост съгласно 
техническа карта № 606
Определяне областите на 
приложение

Технически данни

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Цимент, мазилки, бетон, гипсокартон, боядисани с висококачествена дисперсионна
боя (във всякакъв цвят).

• Плътност прибл. 1,2 g/cm3 (за сместа)
• Съдържание на сухи вещества: прибл. 50% (за сместа)



Техническа карта R77

Начин на полагане Повърхността трябва да е гладка, суха, чиста и без мазнини и прах. Пукнатините се 
поправят предварително. Основата (дисперсионна боя) трябва да е подготвена съот-
ветно чрез шлифоване с абразивна хартия (размер на зърната 150-180), за да се полу-
чи гладка повърхност. Правилният метод на шлайфане е много важен, за да се получи 
правилния резултат. След шлайфането повърхността трябва да се почисти внимател-
но (за да се отстрани получения прах).

Приложимост Време за обработка: Прибл. 60 мин. при + 20 ° С и относителна влажност 60%. 
Повисоките температури съкращават и по-ниските температури удължават отворено-
то време за работа след смесване на компонентите. 

Не използвайте боята след изтичане на отвореното време след смесване на компо-
нентите!

Метод на приложение Когато използвате валяк, опитайте да не нанасяте твърде много боя на един слой!
Боядисвайте по метода мокро върху мокро, чрез движение на валяка. Използвайте 2K
PU валяк или късокосмест найлонов валяк. След приблизително 24 часа, в зависи-
мост от температурата и влажността, можете да нанесете втори слой, ако желаете.

Стари/нови дисперсионни бои:
След шлайфане и почистване повърхностите трябва да бъдат грундирани с Caparol
Tiefgrund (разреден 1: 3 – 1 : 4 с вода), нанесен с четка.

Междинен и краен слой:
Нанесете боята Caparol Whiteboard на тънък слой с 2K PU валяк или късокосмест
найлонов валяк

Условия на работа Мин. + 10°C и макс. + 25°C по време на нанасяне и изсъхване.
Относителната влажност не трябва да надвишава 85%. Температурата на основата
трябва винаги да е мин. 3 °C над температурата на кондензиране.

Време за съхнене При температура + 20 °C повърхността изсъхва без полепване на прах след 30 минути.
След 2 часа изсъхва за докосване с пръсти. След приблизително 24 часа, в зависимост
от температурата и влажността, можете да нанесете втори слой. Оставете стената да 
се втвърди поне 7 дни преди да започнете да използвате маркери за бяла дъска.

Подготовка на материала Направете това чрез добавяне на компонент В към компонент А. 
Разбъркайте добре най-малко в продължение на 2 минути. Използвайте продукта 
веднага след смесване.
Част A : Част B – 63 : 37 по тегло.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО: продуктът може да се използва до макс. 1 час
СЛЕД смесване. Не разреждайте боята!

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Може да причини алергична кожна
реакция. Вреден при вдишване. Може да предизвика дразнене на дихателните
пътища. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Вреден за
водните организми, с дълготраен ефект. Да не се допуска изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. 
Да се съхранява на хладно, добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно 
затворен.

Разход прибл. разход 100-120 ml/m2 /слой

Време за съхнене Четка или късокосмест валяк.
Веднага след употреба или в случай на по-продължителна работа, с вода или топла
вода и сапун.
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        СЪВЕТИ

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.
Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци. 

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

Пределна концентрация 
на ЛОС 

на този продукт (категория А/j): макс. 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 140
g/l ЛОС.

Техническа информация R77. Издание септември 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


