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Високо квалитетна акрилна боја со силоконска емулзија со голема издржливост и 
заштита од влага, наменета за надворешни и внатрешни површини (sидови).

СОСТАВ
• Силиконска смола и акрилен полимер
• Титаниум диоксид, калциум карбонат
• Адитив
• Конзерванс: фунгициди

ОСОБИНИ • Висока покривна моќ
• Водоотпорен
• Еластичен, флексибилен
• Постојаност на бојата

ПОДРАЧЈЕ 
НА ПРИМЕНА

ПОДГОТОВКА 
НА ОСНОВАТА

Подлогата мора да биде сува, чиста, цврста, без прав, без пукнатини, одвоени слоеви 
и нечистотии од кој било вид. За подлоги со висока апсорпциона моќ неуниформна 
апсорпција на боја, треба да се примени акрилен премаз „PRIMER“.
Ако подлогата е бетон, таа мора да биде носива, сува, чиста и без прашина. Пред да ја 
нанесете бојата, отстранете ја целата нечистотија од подлогата, особено остатоците 
од масла, саѓи, алги, мов, итн. Пукнатините, недостатоците на подлогата или делови 
каде што има остатоци од стара боја треба да бидат механички отстранети и потоа 
третирани со соодветни материјали (Renofix 5 или Renofix 15). Пред да нанесете боја 
на стари sидови кои поседуваат голема апсорпциона моќ, се препорачува обработка 
со Renogrund или Primer. Пред да нанесете боја сите елементи околу обработените 
sидови како стакло, дрво, алуминиум, керамика, и др. неопходно е да ги заштитите.

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДГОТОВКА 
НА МАЛТЕРОТ

Пред употреба разредете ја бојата со 20% чиста вода и добро измешајте. 
Потрошувачката на боја е 0,25 kg/m2, во зависност од површината.

ОБРАБОТКА

Нанесете со валјак, четка или машина за шприцање.

Техничко упатство
Страна 1 од 2

ПОДГОТОВКА 
НА МАЛТЕРОТ

При нанесување на боја, температурата на околината не треба да биде пониска 
од +5°C. Треба да се избегнува директна сончева светлина. Времето на сушење 
ќе зависи од надворешни влијанија, на температура од 20°C и 65% релативна 
влажност на воздухот, времето на сушење е 5 часа, а целосно сушено по 3 дена. 
Пред употреба, обрнете внимание на столбната плоча.

SILIKON FASSADENFARBE
СИЛИКОНСКА БОЈА
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PUTZ

ТЕХНИЧКИ 
ПОДАТОЦИ

Да се чува во оригинално запечатено пакување на температури од +5°C до +25°C, 
да се заштити од директна сончева светлина и мраз. Рок на употреба 18 месеци во 
оригинална, добро запечатена амбалажа.

СКЛАДИРАЊЕ

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. 
Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за 
да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на 
производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како “PDF” документ или да ги побарате во продавниците.

Се испорачува во пластична амбалажа (кофи) од 3kg, 10kg и 20kg. 
Кофите се спакувани на палета по 144, 48 и 24 парчиња.

ИСПОРАКА

www.renova.com.mk

ВАЖНО За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни 
листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

Техничко Упатство

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Џепчиште / Тетово
Тел: +389  44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 

SILIKON FASSADENFARBE

Шифра на производот 
Пакување Кофа
Единечна количина 3 kg 10 kg 20 kg
Број на кофи на палета 144 48 24

Анализа
Изглед на сувиот слој визуелно мека (топла) бела боја

Сува материја МКS EN 480-8
MKS H.C8.051   60,18 %   (min.60)

Време на сврзување и сушење на 200C MKS EN ISO 9117-1 T =  60 min.
Еластичност на слој од 1 mm МКS EN ISO 1519 ( Ø10 mm ) без пукање
pH вредност (раствор во 1,5% вода) pH - метар 8,5
Вискозност (Brookfield) EN  ISO 2555:2003 8600 mPa.s
Густина EN ISO  2811-1:2016 1,58  kg/m3
Одредување на пукнатини EN 1062-7:2006 Class  A1.
Пропусност на проточна вода EN 1062 – 3:2008 W1  - low
Степен на паропропусност EN ISO 7783:2008    Category  V1 - high
*Пропусност на CO2
*Коефициент на пропусност на CO2

*Дебелина на воздушниот слој 
еквивалентен на дифузија

EN 1062-6 : 2005                 Class  C1.


