• Универсална, многофункционална
• Водоустойчива
• Устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи
• Устойчива на въздействия на агресивни течности – дизелово
гориво, минерални масла, натриев хлорид, натриев карбонат

• Отлични експлоатационни качества – лесно нанасяне,

нисък разход, бърза съхливост
• Отлични механични качества на покритието – адхезия,
твърдост, еластичност, здравина
Покритието е изпитано съгласно БДС EN ISO 9227 и издържа
без промяна 480 часа на въздействие на неутрална солена
мъгла (5 %-ен разтвор на натриев хлорид във вода, при
температура (35 ± 2) °С.
• МETAL GUARD W 2 in 1 е в съответствие със съвременните
изисквания и европейски норми за приложение и
безопасност на продуктите Директива 2004/42/ЕС
• Ниско VOC съдържание. Безвреден продукт при нанасяне и
експлоатация, не изисква специални мерки за безопасност.
• Гарантира дълъг експлоатационен срок и лесна поддръжка.
Съхнене: при температура 20°С - 5 часа
при 80°С - 30 минути
Разход: - за дебелина на сух филм
60 микрометра 180 g/m2 (6,4 m2/l)
- за дебелина на сух филм
80 микрометра 240 g/m2 (4,8 m2/l)
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БОИ ЗА МЕТАЛИ
С КОМБИНИРАНО
ДЕЙСТВИЕ

3в1 и 2в1

Удобни за работа,
печелите време.
Времето е пари!

Съхнене: бърза съхливост на допир - 3 часа при 20°С
Достига експлоатационни качества след 17 часа.
Разход: за един слой с дебелина на сух филм
20 – 25 микрометра 70 - 90 g/m2 (60 – 80 ml/m2)

Директно върху ръждата
БЯЛ

Една боя с три функции
• Преобразувател на ръжда
• Грунд
• Декоративно – защитно
покритие
STEEL GUARD 3 in 1 e боя за
антикорозионна и декоративна
защита на ръждясали стоманени
повърхности, конструкции съоръжения и елементи с
дебелина на ръждата до 100 микрометра.
Подходяща е за цялостна защита на металните повърхности
и репарация на стари покрития експлоатирани на открито и
в закрити помещения.
Универсална , многофункционална
STEEL GUARD спестява скъпо струващи операции за
отстраняване на ръждата и нанасяне на следващи слоеве
защитни покрития.
Икономична
STEEL GUARD е устойчива на атмосферни влияния и
агресивни среди – дизелово гориво, минерални масла,
натриев хлорид, натриев карбонат и др.
Трайна
STEEL GUARD е боя с добро поведение при нанасяне,
много добра покривност и отлични механични качества на
покритието – здравина, твърдост, еластичност.
STEEL GUARD гарантира дълъг експлоатационен срок на
покритие и лесна подръжка.
Покритието е изпитано съгласно БДС EN ISO 9227 и издържа
без промяна 480 часа на въздействие на неутрална солена
мъгла (5 %-ен разтвор на натриев хлорид във вода, при
температура (35 ± 2) °С.
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Гладки покрития и с ефект Хамершлаг, МАТ
по поръчка и по RAL скала

МЕТАЛ ГАРД W 2 in 1,
ВОДОРАЗРЕДИМА
БОЯ ЗА МЕТАЛИ „2 в 1”
METAL GUARD W 2 in1

Водоразредима
полиестер-полиуретанова
боя с две функции

Директива 2004/42/ЕС

• Грунд
• Декоративно – защитно
покритие

ВОДОРАЗРЕДИМА

МЕТАЛ ГАРД W 2 в 1

2 in 1
МETAL GUARD W 2 in 1 e боя за
антикорозионна и декоративна
защита на метални повърхности от
черни и цветни метали.
Предназначена е за боядисване на строителна,
селскостопанска, железопътна и машиностроителна техника;
автомобилни аксесоари и други.
Подходяща е за цялостна защита на металните повърхности
и репарация на стари покрития, експлоатирани на открито и
в закрити помещения.
METAL GUARD W

WATER SOLUBLE

Директива 2004/ 42/EC

Описание: Еднокомпонентна бо
антикорозионни пигменти и инх
едновременно функциите на гр
Предназначение: „2 в 1” е боя п
повърхности от черни и цветни
условия или в закрити помещен
и машиностроителна техника; а
добри механични качества, мно
Нанасяне: Извършва се с четка
от ръжда, обезпрашена, обезма
Преди употреба боята „2 в 1” се
от 10°С до 25 °С и относителна в
Разреждане: При необходимост
Инструменти и зацапани места с
Съхнене: - при 20°С 5 часа; пр
Разход: 180 g/m2 / 6,4 m2/l / за
240 g/m2 / 4,8 m2/l / за
Съхранение: В сухи, закрити ск
Да се пази от замръзване!
Гаранционен срок: виж марки
S 2 – да се пази от достъп на дец
S 20/21 – по време на работа да
S 24/25 – да се избягва контакт с
Категория: А) Бои и лакове. По
дърво, метал или пластмаса П
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