КНАУФ TS 710
Силикон-акрилна боя от най-висок клас предназначена за
финално боядисване на бетонни повърхности. Боята е с
отлична устойчивост на UV лъчи и е предназначена за тежки
условия и за открити повърхности. Не съдържа органични
разредители и е негорима.
Основа на материала: силикон/акрил (65:35)
Степен на гланцираност: матирана повърхност
Разход:
0,2 - 0,6 кг/м2 в зависимост от формата и
попиваемостта на основата (в един слой)
Цвят:
основен бял, допълнителни цветове според
мострите RAL (около 1000 цвята)
Разреждане:
макс. 5% чиста вода
Опаковка:
пластмасови кофи 5;10;20 кг
Употреба:
бетонни повърхности, изложени на голямо
натоварване, предимно в транспортното
строителство (шумозащитни стени, прегради
на терени в близост до пътни комуникации,
бетонни повърхности в градски
агломерационни и промишлени зони)

КНАУФ TS 730

КНАУФ TS 740

КНАУФ TS 720
Специален силикон – акрилен лак, предназначен за външна
агресивна среда и за под вода. Лакът е атестиран за пряк
контакт с питейна вода и хранителни продукти, и за
обработка на детски играчки. Лакът е предназначен за
ефективно предпазване на повърхността на материали, при
които се акцентира върху запазването на първоначалния
им вид.
Основа на материала: силикон/акрил (органичен разредител)
Степен на гланцираност: гланц, полумат, мат
Разход:
0,2 - 0,3 кг/м2 в зависимост от попиваемостта
Цвят:
безцветен
Опаковка:
ламаринени съдове 0,7; 3,50; 8,0 кг
Нанасяне с помощта на: четка, валяк, пръскане
Употреба:
повърхности от бетон, пясъчник, камък, дърво и
т.н. При бетон се използва за предпазване от
проникване на вода и влага, и за повишаване на
съпротивлението срещу проникването на влага и
срещу натоварването на откритата повърхност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Плувни басейн Кнауф TS 730

Шумозащитна стена, боя Кнауф TS 710

Стълбове за далекопроводи, боя Кнауф TS 730

Вътрешна и външна
облицовка на
водоеми, боя Кнауф
TS 730

Специална силикон – акрилна, еднокомпонентна, покриваща
боя. Боята е предназначена за използване в агресивна среда,
за повърхности под вода. Устойчива на въздействието на UV
лъчите. Атестирана за пряк контакт с питейна вода и
хранителни продукти.
Основа на материала: силикон/акрил (органичен разредител)
Степен на гланцираност: полумат, мат
Разход:
0,2 - 0,3 кг/м2 в зависимост от попиваемостта
Цвят:
12 основни цвята, допълнителни по поръчка, според
мострите RAL.
Опаковка:
ламаринени съдове 0,7; 3,50; 8,0 кг (индивидуално
може и по-големи)
Нанасяне с помощта на:
четка, валяк, пръскане
Употреба:
финална обработка на стоманени и чугунени
повърхности в агресивна среда, боядисване на басейни,
боядисване на етернитови покриви и облицовки на покриви,
водонепроницаеми покрития на стените на водни резервоари,
силажни ями и т.н.

Кнауф България ЕООД
Ангелов Връх 27
1618 София
Тел.: +359 2 917 89 10
www.knauf.bg

Еднокомпонентна, водоразредима, полиуретанова, боя за
вътрешна и външна употреба. Боята се отличава с устойчивост
срещу въздействието на агресивни вещества, нефтени продукти и
органични разтворители. Боята е високо устойчива срещу
въздействието на UV лъчите. Устойчивост на цвета.
Основа на материала: водоразредим акрилат
Степен на гланцираност: полумат, мат
Разход:
0,25 - 0,4 кг/м2 в зависимост от попиваемостта
Цвят:
10 основни цвята, допълнителни по поръчка,
според мострите RAL.
Опаковка:
пластмасови кофи 5; 10; 20 кг (индивидуално
може и по-големи)
Нанасяне с помощта на:
четка, валяк, пръскане
Употреба:
финална обработка на повърхността и предпазване
на бетона в сгради и инженерни конструкции срещу проникване на
вещества. Финална обработка на повърхността на подови настилки.
Материалът се отличава с висока устойчивост и издръжливост на
изтриване.
Материалът заглушава стъпковия шум.

КНАУФ TS 750
Двукомпонентна, водоразредима боя за повърхностна обработка за
предпазване на бетона. Боята се отличава с високо естетично ниво
на финалното покритие и устойчивост срещу въздействието на
редица агресивни вещества. Боята е характерна с висок отразителен
ефект и способността да отразява падащия върху нея светлинен
лъч. Боята не поглъща светлинните лъчи.
Основа на материала: : водоразредима, епоксидна смола
Степен на гланцираност: полумат, мат
Разход:
0,25 - 0,4 кг/м2 в зависимост от попиваемостта
Цвят:
по поръчка според мострите RAL.
Опаковка:
комплекти с тегло 3,5; 8,0 кг (един комплект съдържа
и двете съставки)
Нанасяне с помощта на:
четка, валяк, машинно PFT SAMBA XL
Употреба:
финална обработка на повърхността и предпазване
на бетона в сгради и инженерни конструкции срещу
проникване на вещества. Финална обработка на
повърхността на подови настилки. Материалът се
отличава с висока устойчивост и издръжливост на
Кнауф Прага ООД
изтриване. Финална обработка на повърхността в
тъмни помещения с изискване за отражение на
Младоболеславска 949
падащия светлинен лъч (тунели, подлези, вътрешни
197 00 Прага 9-Кбели
обществени гаражи, шумозащитни стени и т.н.)

Чешка република
Тел.: +420 272 110 111

гореща линия: 840 600 600

ЦВЕТОВИ МОСТРИ
на бои и лакове за бетонни
повърхности
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E14-55

Нюанси за боя Кнауф TS 710 по цветова
система Сolortrend 99. Допълнително
включени нюанси RAL 9010, 9001, 9002, 9018,
7035, 7046 и 7050 от карнетката за TS 730, TS
740 и TS 750

