
 

UNO ZERO 
Издадено: 01/05/2019 

Интериорна боя за тавани и стени, висок клас на измиване, искряща белота. Лесна за нанасяне, 

поправяне и покриване на старобоядисани стени. Изключително екосъобразна формула – 

подходяща е за боядисване на детски стаи и градини, ясли, болници, училища, офиси и хотели, 

спортни центрове и фитнеси.   

ZERO бактерии, ZERO мухъл, ZERO емисии and ZERO миризма.  

Съдържа сребърни йони за предотвратяването на мухъл и бактерии по боята. Намаля до 

99.99% от бактериите. А+ клас за емисии. Позволява помещенията да се ползват незабавно 

след боядисване. Съдържа до 0.2гр./л ЛОС, 150 пъти по ниско от изискванията на Европейските 

директиви. 

Подходяща за употреба в интериора и екстериора, върху: цимент, гипс и гипсови шпакловки, 

тухлени стени, гипсокартон, стари боядисани стени. 

 Добра адхезия към основата 

 Не пожълтява с времето 

 Лесна за нанасяне 

 Искряща белота 

 Съдържа фунгициди 

 Добра покривност на основата 

 Водоустойчива, дишаща 

 Добра издръжливост на атмосферни условия 

 Самоизравняваща, опъва лесно 

 Без емисии – Тествано и класифицирано А+ след 28 дни в лабораториите WESSLING 

 Бактерицидна – тествана от EUROFINS BIOLAB S.R.L., доказана че намаля Staphylococcus 

до 99.84% и Pseudomonas aeruginosa до 99.89% след 24 часа контакт.  

Референтен цвят Бяла боя  

Финиш Пълен мат 

Относително тегло 1,56±0,05 кг /л 

Вискозитет 80+/-15 PO 

Твърди части в обем 43±1 

Твърди части в тегло 64±1 

Летливи органични съединения (VOC) Кат. а/Ва 75/30 (2007/2010):0,94 гр/л 

Относителна покривност от слой 12-14 м²/л 

Изсъхване на допир 1 час (20ºC, ОВ: 60%) 

Изсъхване за втори слой 3-4 часа (20ºC, ОВ: 60%) 
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Цветове Бяла 

Измиване Клас 2; AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2 
 

Нови повърхности 

Циментови шпакловки: 

- Изчакайте до напълното изсъхване на цимента (минимум 30 дни) 

- Изравнете с абразивна струя и неутрализирайте алкалните повърхности 

- При прекалено изгладени повърхности – изшлайфайте за да отворите пори 

- Почистете старателно основата от замърсявания и остатъци 

- Грундирайте с Plastmont Exteriores, за да запечатате основата и оеднаквите пиенето на 

боята 

Гипс/Гипсови шпакловки: 

- Изчакайте до напълното изсъхване на основата (20% максимална влажност) 

- Почистете старателно основата от замърсявания и остатъци 

- Използвайте кит или друга смес за изравняване  

- Обработете повърхностите с подходящ фунгицид при поява на мухъл 

Разбъркайте старателно до перфектно оеднаквяване на боята. 
Разредете спрямо порьозността и състоянието на основата. Завършете с 2 или повече леко 
разредени слоя до напълното покриване на основата.  
Не нанасяйте при температури под 5º C. Не нанасяйте при много горещи дни или когато 
влажността е висока. 
 
Средство за разреждане и почистване: Вода. 
 
Начин на нанасяне    Относително Разреждане 
Четка      5-15% 
Валяк      5-15% 
Airless пистолет    5-30% 
Airmix пистолет    5-30% 
Аерограф     10-25% 

Съветва се избягването на консумация на храна, вода и цигари при боядисване. При контакт на 
субстанцията с очи, измийте обилно с вода и се консултирайте с лекар. Пазете далеч от досег 
на деца. Не изхвърляйте в канализацията. Спазвайте местните разпоредби за изхвърлянето на 
строителни отпадъци. Рециклирайте пластмасовите опаковки.   
Съхранявайте продукта в оригиналната кутия, на сухо, защитено място при температури между 
5°C и 35°C градуса.  

Максимално съхранение след производство - 24 месеца след производство при старателно затворен 
контейнер и съхранение на закрито, при температура между 5°C и 35°C градуса.  
Никон 2007 и Pinturas Montó гарантират за верността на информацията в този Технически лист. 

5. Подготовка на основата 
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