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                                                                                           ТЕХНИЧЕСКА КАРТА  

                                                                                           29.01.2015 – последно издание 

БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ 

Акрилатен латекс със специални ефекти 

 

ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани повърхности с BOROLEX 

COLOR или БОРОГРУНД 10. За вътрешно декоративно боядисване на гипсови и 

варови шпакловки, мазилки, гипсокартон, стари латексни покрития и други. 

BOROLEX АКРИЛАТНИ БОИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ не са покривни бои. 

Те се използват за получаване на специални ефекти, съгласно изискванията и 

фантазията на клиента. Като основа могат да бъдат нанесени BOROLEX COLOR или 

БОРОГРУНД 20 за формиране на равна основа. За оформяне на специалните ефекти 

се използват ефектни валяци или специални дунапренови гъби, които не осигуряват 

пълна покривност на акрилатния латекс със специални ефекти, а се получават 

различни ефектни структури върху гладките покрития. По тази причина е необходимо 

предварително да се съчетават цветовете при избора на боята за основата и ефектното 

покритие. Например с помоща на различни гъби с формата на цветя, плодове и 

др.(които се продават в магазинната мрежа) могат да се използват върху 

предварително боядисани повърхности с латекси за вътрешно боядисване, в кухни за 

получаване на тези форми върху стените. Борогрунд 10 се използва за получаване на 

структурни основи. Преди употреба боята със специални ефекти се разбърква много 

добре. 

КАЧЕСТВА: 

- Екологично чист продукт 

- Голямо разнообразие от цветове (12 цвята) с възможност за постигане на 

специфични ефекти 

- Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето 

- Добро поведение при съхранение-не образува плътна утайка 

- Съответства на българското и европейско законодателство 

КЛАСИФИКАЦИЯ: 

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/а) е 30 g/l 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА: 

Външен вид  на боята след разбъркване:  

(визуално) 

Хомогенна, гъста маса 

Плътност:  

(БДС EN ISO 2811-1) 

1,15 - 1,25 kg/l 

Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°С  

Модел RVT,шп.5/100rpm/5min 

2000 mPa.s 

рН стойност:  
(рН-метър) 

min 8,0 

Съхнене: 
при (23±0,5)°С, 65% Н.R 

въздушно 

сухо при допир 20-30 min 

РАЗХОД:                                                                           

80-100 g/m2 при добре подготвена основа. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 
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24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,0kg. Възможно е използването и на други 

опаковки след предварително съгласуване с клиента. 

КОЛОРИСТИКА: 

Произвежда се в 12 цвята по каталог. 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 0С до 40 0С, 

предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.  

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! 

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

Р301+Р310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на 

лекар. 

Р273 – Да се избягва изпускане в околната среда. 

РАЗРЕДИТЕЛ: 

Вода 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Стари наслоени покрития трябва да се 

измият или изстържат.  

Нанасяне на първи слой: Нанася се Борогрунд 10 с обикновен  валяк. Борогрунд 10 

може да се нанесе и с четка, чрез дългообразни кръстосани движения с цел получаване 

на структурен фон за следващото покритие. Възможно е с четката да се оформят 

различни ефекти според фантазията на клиента. Акрилатният латекс със специални 

ефекти може да се нанася и върху гладки покрития от вододисперсионни бои 

BOROLEX COLOR или Борогрунд 20, които служат като фон на ефектното покритие. 

По тази причина е необходимо предварително да се съчетават цветовете при избора на 

боята за основата и ефектното покритие. Нанасянето им се осъществява съгласно 

указанията на етикета. 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки 

- Гипсови мазилки и шпакловки 

- Гипсокартон и гипсофазер 

- Стари латексни покрития 

За други основи, моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

- Повърхности от стъкло 

- Метални повърхности 

- Пластмасови повърхности 

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

-Четка или валяк 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

С вода преди да са засъхнали 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 35°С. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КАТАЛОГА: 
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1. ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ С ДУНАПРЕНОВА ГЪБА: 

- ASIAN GOLD – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR   

ДАЛИЯ. 

- SILVER – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR СИВ. 

- GREEN PEARL – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR   

ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА 

Боядисването е извършено съгласно указанията на етикета на боята. След това 

посредством специална гъба (от магазинната мрежа за тези цели), се потапя в боята за 

получаване на специални ефекти. След това върху чиста повърхност се отнема 

излишъка от боята и се нанася с гъбата равномерно на разстояния според желания 

ефект. Отнемането на излишъка се налага да не се получават зацапвания върху 

повърхностите. 

2. ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВАЛЯЦИ: 

- GOLD SILVER – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR  

КАЙСИЯ. 

- GREY PEARL – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR  

МАНХАТЪН 

- EGYPT GOLD – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR  

ШАМПАН. 

- PEARL – Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR  ОПАЛ 

Боядисването е извършено съгласно указанията на етикета на боята. След това  

специален валяк („пеперудки“ – от магазинната мрежа за тези цели), се потапя  в 

съответната акрилатна боя със специални ефекти като върху чистата повърхност на 

ваната се отнема излишъка от боята. Специалният валяк се движи в хоризонтална и 

вертикална посока, по същия начин като при нанасянето на латексни бои до 

получаването на равномерни ефекти. Отнемането на излишъка се налага да не се 

получават зацапвания върху повърхностите. Започнатата стена при нанасяне на боите 

със специални ефекти е необходимо да се довърши без прекъсване, за да не се получи 

засъхване и образуване на ивици. Могат да се използват и други специални валяци 

според изискванията на клиента за получаване на желания ефект. 

3. ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОРОГРУНД 10 КАТО 

ОСНОВА: 

- OLD COPPER, COPPER – Върху повърхностите се нанася БОРОГРУНД 10 с валяк 

съгласно описанията върху етикета на продукта. След изсъхването на БОРОГРУНД 

10 с помощта на валяк се нанася в два слоя боята със специални ефекти OLD COPPER 

или COPPER. Вторият слой се нанася след пълно изсъхване на първия слой. 
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Започнатата стена при нанасяне на Борогрунд 10 и на OLD COPPER или COPPER е 

необходимо да се довърши без прекъсване, за да не се получи засъхване и образуване 

на ивици. 

- SILVER GOLD, GOLD – Върху повърхностите се нанася БОРОГРУНД 10 с валяк 

съгласно описанията върху етикета на продукта. След изсъхването на БОРОГРУНД 

10 с помощта на валяк се нанася в два слоя SILVER GOLD или GOLD. Вторият слой 

се нанася след пълно изсъхване на първия слой. След това се взема част от боята   

BROCADE и се разрежда с вода до 10%. Нанася се върху боядисаните повърхности с 

четка или валяк. При това нанасяне ако се получават повърхности със сбити брокатени 

частици с помощта на четка се разнасят равномерно върху повърхностите. Започнатата 

стена при нанасяне на БОРОГРУНД 10 и SILVER GOLD или GOLD и BROCADE е 

необходимо да се довърши без прекъсване, за да не се получи засъхване и образуване 

на ивици 

4. ПОСТИГНАТИ ЕФЕКТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОЯ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ЕФЕКТИ BROCADE 

Предварително стената е боядисана с BOROLEX COLOR МОРСКО СИН. 

Боядисването е извършено съгласно указанията на етикета на боята. След това се взема 

част от боята със специални ефекти BROCADE и се разрежда с вода до 10%. Нанася 

върху боядисаните повърхности с четка или валяк. При това нанасяне ако се получават 

повърхности със сбити брокатени частици с помощта на четка се разнасят равномерно 

върху повърхностите. Започнатата стена при нанасяне на BROCADE е необходимо да 

се довърши без прекъсване, за да не се получи засъхване и образуване на ивици. 

5. SATEN – BOROLEX SATEN e боя с копринен блясък предназначена за вътрешно 

боядисване. Нанасянето се извършва съгласно указанията на етикета. 

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ 
ОСНОВА ГРУНДИРАНЕ МЕЖДИНЕН СЛОЙ ФИНИШЕН СЛОЙ 

БОРОГРУНД 20 

БОРОЛЕКС 

КОЛОР 

- - АКРИЛАТЕН 

ЛАТЕКС СЪС 

СПЕЦИАЛНИ 

ЕФЕКТИ 

БОРОГРУНД 10 - - АКРИЛАТЕН 

ЛАТЕКС СЪС 

СПЕЦИАЛНИ 

ЕФЕКТИ 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост - справка с Информа-

ционния лист за безопасност. 

 


