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Уважаеми партньори,  

Бихме искали да Ви информираме, че боята Indeko-plus вече се предлага в нова опаковка и с 

подобрено качество. Тъй като сме уверени, че тази промяна е породила въпроси, решихме да 

ги обобщим и да Ви отговорим. 

 

Какво е различно в новата боя за интериор Indeko-plus?  

Продуктът Indeco-plus е разработен на изцяло нова основа. Новата 

патентована технология на добавките улесни премахването на всички 

консерванти в продукта, като същевременно оптимизира свойствата за 

полагане. С подобрената технология Indeko-plus е по-лесен за нанасяне с 

валяк или четка, което го прави идеален за гладки повърхности.  

Тази промяна на качеството води до увеличаване на цените?  

Новата технология води до увеличение на цената, но ние искахме тези разходи да не се усещат от нашите 

клиенти. Ето защо нашите клиенти и партньори ще могат да закупят новата боя Indeco-plus при 

непроменена цена. 

Защо новото Indeco-plus не съдържа консерванти?   

Като правило дисперсионните бои използват консерванти за защита от поява на микроорганинзми и 

мухъл. Използваните консерванти са безвредни за повечето хора и се използват в продукти за грижа за 

кожата или за козметика. Въпреки това, има редки случаи, при които силно алергични хора получават 

алергични реакции. За да е по-ясно кои бои са изцяло без консерванти, ги маркирахме със знака "E.L.F. 

плюс ". 
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Ограничен ли е срокът на съхранение поради рецептата без консерванти?  

Не. Боята не е стабилизирана с класически консерванти като изотиазолинон, а с естествени 

суровини, подобно на силикатно дисперсионните бои. Срокът на годност не се променя. При правилно 

съхранение, срокът е над 2 години.  

Какво трябва да се има предвид, когато се използва новото Indeco-plus?  

Няма съществени различия за апликаторите. Използват се 

същите инструменти, както до момента.  

Препоръчваме да не разреждате боята. Новата добавка 

мирише малко по-различно; миризмата на прясна боя не е 

по-интензивна или неприятна, просто е различна. След пълно 

изсъхване, Indeko-plus не се усеща никаква миризма. 

Какво се случва с различните бази?  

Основата на пигментите Capamix Indeko-plus преминава през 

същия процес на разработка и също така ще бъдат 

произвеждани без консерванти. Актуализацията на цветовите 

рецепти ще продължи. 

Може ли новата и старата боя да се нанасят една след 

друга?  

Използването на двете бои на една и съща стена по принцип е възможно, в случай, че няма да се нанасят 

върху една и съща повърхност. Разграничаването от стена до стена или от стая до стая е абсолютно 

приемливо. Същото се отнася и за оцветената боя.  

Участъците боядисани със старата боя, се боядисат частично и с новата боя, или обратното, неизбежно ще 

доведат до видими петна. Това трябва да се избягва!  

 

ВНИМАНИЕ: Тъй като говорим за ново качество с променено име, продуктът ще бъде поръчан с нов код: 

927826 CP Indeko-plus KF 12,5 lt/ 927828 CP Indeko-plus KF 5 lt/ 927829 CP Indeko-plus KF 2,5 lt 

 


