
 
гр. Русе,ул.”Кирил и Методий” 47 
за контакти:  081152956 
мобилен: 0888 238423  
за заявки: факс 08115 2880 
ninachim@ru-se.com 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 

МАРСЕЛ  ФАСАДНА БОЯ 

 

 
  

  

                                                                                                                                                  
Предназначение: Употребява се за боядисване на циментови и вароциментови 
мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон,  и други. Не се 
допуска смесването му с други типове фасадни бои, както и нанасянето при валежи 
и температури по-ниски от 5°С и по-високи от 30°С . 
 
 Предимства:  

-Отлична белота  и устойчивост на  стареене и пожълтяване 

-Лесно за нанасяне - не се разтича ,  не се пени,  с ниски загуби при нанасянето.  

-Отлична устойчивост на механични въздействия и атмосферни влияния. Отлична 
устойчивост на мокро триене и миене.  

-Създава дълготрайно покритие, устойчиво на стареене. Лесно за поддържане и 
почистване.  

-Може да се тонира в светли тонове с тониращи пигментни пасти в количество до 
10% 
 
 
Технически изисквания 
 
- Външен вид                                                                   Бяла, хомогенна  вискозна 
маса 
 
Съдържание на нелетливи вещества,                       62 
125°С/2h в % , не по-ниско от 
БДС EN ISO3251 
 
Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°С, 
 в mPa.s,   моделRVT,100 rpm, скорост 5.                  2000-3000                                      
 БДС EN ISO 2555. 
 
Съхливост при (23±2)°С и относителна влажност 
 на въздуха (65±5)%, до степен 4, в h,                          2 
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не повече от 
 
Плътност при  20)°С, в g/ sm3                                                               1,50-1,58 
БДС ISO2811-1 
 
рН стойност, не по-малко от                                             8 
 
Външен вид  на филма                                                      Равен, гладък, матов 
Класификация според  БДС EN 13300 

Класификация според БДС EN 13300 

Покривност Клас 2 
3-3,5m2/kg за пълно покриване 

Устойчивост на миене и мокро триене Клас 2 
Гланц Матова 
Финост Фина (до 100 микрона) 

 
Подготовка на основата: 
 Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Кредирали и ронливи повърхности 
се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и 
мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват . Покрити с 
плесени  повърхности се обработват с подходящи препарати. За нови мазилки се 
препоръчва грундиране с Водоразредим импрегнационен грунд или смес от боя и 
вода в съотношение 2:1 за подобряване на сцеплението, намаляване на разхода и 
уеднаквяване на цвета. 
Средства за нанасяне: Четка, валяк, шприц-пистолет 
Разход:  170-230g/m2 за един слой, пълно покриване се постига с 2  слоя 
Съхнене: Сухо на пипане 2 – 4 часа. 24 часа за пълно изсъхване 
Цветна карта: 
Бял Възможно тониране с тониращи пигментни пасти 

 
Съпътстващи покрития:  
Водоразредим  Импрегнационен грунд 
Разреждане: Вода, при необходимост 

Опаковка: 1,5 kg, 4kg,  5 kg, 12 kg,  15 kg, 22 kg  
Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена 
опаковка.  
Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура 
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над 5 0С , предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.  
Внимание: Да се пази от замръзване! 
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