
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 

лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта 
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 

определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 

изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт  

 

 

 

Техническа характеристика 

БАЗОВИ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА 

ЕМУЛСИОННИ БОИ 

EMULSION PAINTS 

 

 

  
Описание 

 
Висококачествени оцветители за тониране 
на всички бели емулсионни и акрилни бои. 
БАЗОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА 
ЕМУЛСИОННИ БОИ се характеризират с 
добра разтворимост, отлично тониране, 
голямо покритие, много добра 
обработваемост и отлични устойчивости на 
често почистване и атмосферни влияния. 
Не съдържат амоняк и са почти без мирис. 
Образуват отлична, матирана, крайна 
повърхност.  
 

Области на приложение 
 
БАЗОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА 
ЕМУЛСИОННИ БОИ се използват за 
тониране на всички бели емулсионни и 
акрилни бои. 
     

Технически характеристики 
 
Цветове:   Син, жълт, червен, 

зелен, кафяв, черен, 
червенокафяв, охра. 

Вискозитет (Poise): 15  

Плътност: 1.46 kg/lit          

pH:    8.5 при +23ºC 

 

Указания за употреба 
 
Преди употреба оцветителите трябва да 
разбъркат леко. БАЗОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ 
ЗА ЕМУЛСИОННИ БОИ се добавят 
неразредени или разредени до 5-10% с 
чиста вода, към бели емулсионни или 
акрилни бои, в количество в зависимост от 
желаният краен цвят. Сместа трябва да се 
разбърка добре, до получаване на еднакъв 
цвят.  
 
 
 
 

Опаковка 
 
Предлагат се опаковки от 200 ml, 375 ml и 
750 ml.  
 

Срок на годност/Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, при температури 
между  +5οC и +35οC, на места защитени от 
директна слънчева светлина и ниски 
температури.   
 
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт 
подкатегория а, тип Y е 30g/l (2010) 
Готовите за употреба БАЗОВИТЕ 
ОЦВЕТИТЕЛИ ЗА ЕМУЛСИОННИ БОИ 
съдържа max <30 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ & МАЗИЛКИ 
СОФИЯ: 1247 с. Доброславци 

Тел.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www.isomat.bg   e-mail: info@isomat.bg 

 


