
891 Concept Vinyl Mat 

За вътрешна употреба 

VINYL MAT боя с голяма покривност, предназначена за вътрешна употреба. Нанася се 
лесно, не пръска при полагане и бързо съхне. Препоръчва се за повърхности с гипсова 
замазка, зидария, бетон, гипсокартон и дърво.  

Подготовка: Повърхността трябва да е чиста, без прах, мазнини, лющеща се боя и плесен. 
Почистете с шкурка полираните повърхности. Обработката с шкурка, горещ въздух и др. на 
боядисани повърхности може да генерира опасен прах и/или пари. Да се работи в места с 
добро проветряване. Да се използва подходящо (дихателно) предпазно оборудване. 

Нанасяне: Нанесете един или два слоя върху подготвените по подходящ начин 
повърхности. За гладки повърхности използвайте валяк с къс косъм. Разредете с 5%-10% 
чиста вода, ако е необходимо. ДА НЕ СЕ НАНАСЯ при температура под 10⁰ C. 

Начин на нанасяне: четка, валяк, пистолет. 

Време за съхнене: 1 час. Нанесете повторен слой след 2-4 часа. 

Разходна норма: 9 – 11 m²/l/покритие. 

Оцветяване: Да се използват само оцветители Benjamin Moore. 

Почистване: Почистете инструментите с топла, сапунена вода. 

Да се пази от замръзване. 

Още информация: вижте листовката с технически данни. 

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРАНА ОТ: ELOT EN ISO 9001  

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ: ELOT EN ISO 14001 

Предпазни мерки за здравето, безопасността и опазването на околната среда: 

При нужда от медицински съвет носете съда или етикета със себе си• Да се пази от деца• 
Да се пази от попадане в очите, върху кожата или дрехите• Да се избягва изпускане в 
околната среда• Съдържанието и съдът да се изхвърлят в подходящо място за отпадъци 
или да се рециклират в съответствие с местното и националното законодателство• Дръжте 
съда плътно затворен.• Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-едно и реактивна маса на 5-
хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-едно и 2-метил-2H-изотиазол-3-едно (3:1).• Може да 
предизвика алергична реакция.• Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, 
ако не се чувствате добре.• Информационният лист за безопасност се предоставя при 
поискване.  

ЛОС: Този продукт принадлежи към категорията A/a тип WB (вътрешни матови стени и 
тавани (блясък <25@60°). Лимит на ЕС: 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 29 g/l 
ЛОС. 

 


