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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖНО ЖЕЛАНИЕ 
          Боя с ефект нежно докосване Ерос 

 

ST.00 НЕЖНО ЖЕЛАНИЕ  
 

вид Полиуретанова двукомпонентна боя на основата на разтворител 
употреба Аксесоари ∙ Мебели ∙ Спортни аксесоари ∙ Други  

основи Метал ∙ Пластмаса без PP и PE ∙ Дърво 
нанасяне Пистолет ∙ Помпа с въздушно асистиране 

слоеве/ръце 2 
 

 
 

Цикъл на нанасяне 
1. Праймер ALLGRIP  
2. Ефект Ерос 

 

продукт покривност втвърдител разредител цвят 

ALLGRIP в цвят 5 кв.м/кг. 10% SIN40 40-50% DP039-B по избор 

Ефект Ерос 6-8 кв.м/кг. 20% SIN40 40% DP039-B прозрачен  

 

 

праймери   
 

метал SV366AF02 анрикорозивен праймер – може да се оцветява 
пластмаси без PP и PE ALLGRIP в цвят 
дърво положете предварителен праймер и шлайфайте, за да 

запечатите дървената повърхност, след това нанесете 
ALLGRIP в цвят 

 

технология   
 

1. Подгответе повърхността, както е необходимо. 
2. Нанесете ALLGRIP праймер в цвят, за да получите оцветена и равномерна повърхност. 

 Добавете втвърдител SIN40 – 10% в тегловно съотношение. 
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 Добавете разредител DP039-B – 40% в тегловно съотношение. 
 Оставете да изсъхне за 2 - 12 – часа на около 25°C или в сушилня за около 30 

мин. при 60 – 80°C. 
3. Нанесете Ефект Ерос  

 Добавете втвърдител SIN40 – 20% в тегловно съотношение. 
 Добавете разредител DP039-B – 40% в тегловно съотношение. 
 Нанесете на един равномерен кръстосан слой 
 Оставете да изсъхне за 24 часа на около 25 - 30°C или в сушилня за около 60 - 90 

мин. при 60 – 80°C. 

 

съвети за най-добър резултат   
 

 Праймерът трябва да бъде в желания цвят. Ефектът Ерос е безцветен. 
 Нанасянето трябва да е „мокро“ и равномерно, без излишна дебелина. 
 Ефектът на гума се постига със само един кръстосан слой. 

ОПЦИИ: 

1. Нанесете праймер ALLGRIP в желания цвят и после Ефект Ерос. По този начин ще 
получите цветна повърхност с гумен ефект. 

2. Нанесете праймер DSA80 прозрачен и след него Ефект Ерос. Така ще имате 
оригиналния цвят на повърхността с гумен ефект. 

3. Нанесете вашата основна боя в желан цвят и след това ефект Ерос. Този начин 
позволява да получите оцветена повърхност и да контролирате цвета. 
 

технически детайли   
 

дюза 1.5 – 1.8 мм  
налягане 3.0 – 3.5 атм. 

дебелина на мокрия филм Препоръчва се 100 – 140 µм 
живот на сместа 2 часа при 20°C 

покривност 6 - 8 кв.м/кг 
гланц 1 – 3 гланц 

екстериорна употреба подходящ за екстериорна употреба 
съхранение 12 месеца, при температура между 5 и 30°C 

нормално е да има седименти, разбъркайте добре преди 
употреба 

 

съхнене   
 

изпарение 10 - 15 мин. при 25°C 
на прах 2 часа при 25°C 

съхнене 24 часа при 25-30°C 
в сушилня 60 90 мин. при 60 - 80°C 

 


