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ПРОДУКТ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Belinka Interier 

ОПИСАНИЕ 

Belinka Interier е специален байц, който осигурява декоративна защита на 

дървесината в жилищните помещения. 

СЪСТАВ 

Изработен е от акрилни смоли, водоотблъскващи вещества, устойчиви на 

светлина пигменти, добавки и вода. 

СВОЙСТВА 

Belinka Interier: 

 запазва видима естествената шарка на дървото, 

 няма неприятна миризма, 

 изсъхва бързо, позволява нанасянето на няколко слоя в един ден, 

 физически е по-устойчив от обикновените байцове, 

 е устойчив на нежни почистващи препарати, 

 е устойчив на допир (мазнина), 

 придава копринен гланцов завършек. 

INTERIER 
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НАНАСЯНЕ 

Този продукт се използва за защита на повърхностите на всички видове дърво 

вътре в сградата (например стенни и покривни покрития, по-малко сложни 

мебели, етажерки, интериорни врати, и т.н.). Той не е предназначен за защита 

на дървени подови настилки и паркет. За тази цел използвайте Belinka лак за 

паркет. Belinka Interier също така е подходящ за защита на мебелите и играчките 

на децата (съответства на сертификат EN 71-3; Стандарт за безопасност на 

детските играчки). 

ЦВЕТОВИ НЮАНСИ 

Belinka Interier се произвежда в 11 стандартни цветови нюанса и естествено 

прозрачен (безцветен). Някои магазини предлагат възможност да се направят 

още 76 цветови нюанса на база смесване на цветовата схема на Belinka. 

Цветовите палитри са изработени върху избрано дърво смърч. Тъй като дървото 

е естествен материал малки разлики в нюансите могат да се появят върху дърво 

с различно качество. 

Върху други видове дърво нюансите могат да се различават значително, ето 

защо ние винаги препоръчваме предварителен тест, като нанесете слой върху 

малко парче дърво. 

Цветовият нюанс върху дървото зависи също така от предишното третиране и 

от броя покрития. Върху по-груби, слабо обработени повърхности цветът е по-

отличителен, в сравнение с този върху по-гладки повърхности. По-силен, по-

плътен цвят се получава чрез нанасяне на няколко слоя. 

Отделните цветови нюанси могат да бъдат произволно смесени, като по този 

начин се увеличава диапазона от цветове. Особено приятни пастелни нюанси 

могат да бъдат получени чрез комбинация от основните нюанси с Interier 73 – 

бял крем Винаги тествайте цветовите комбинации върху малко парче дърво, 

което трябва да е идентично с това, до което ще нанасяте покритието. 
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ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

Нетретираното дърво трябва да бъде чисто, сухо и гладко обработено с шкурка. 

Когато освежавате стари покрития е необходимо първо да обработите с шкурка 

и да премахнете праха, след което да нанесете покритието. При нанасяне на 

стари емайлирани (боя) покрития и лакове, те трябва да бъдат напълно 

отстранени и дървото да се третира като необработено. 

Във влажни помещения (баня, кухня, мазе, и т.н.) ние препоръчваме 

предварително импрегниране на дървесината с един слой на Belinka Impregnant. 

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Разбъркайте добре преди нанасяне на байца. Нанесете два слоя с четка, валяк 

или чрез пръскане. Използвайте инструменти, изработени от неръждаем 

материал. 

При нанасяне на първия слой, ние препоръчваме покритието да бъде разредено 

с до 10 % вода, с цел по-лесно и по-хубаво нанасяне. 

За работа с водоразтворими покрития препоръчваме, температурата на 

основата, покритието и на околната среда да е над 10 °C и никога по-ниска от 5 

°C. Относителна влажност на въздуха трябва да е под 80 %. 

Избягвайте да нанасяте продукта при силна слънчева светлина. Покритието 

изсъхва бързо, особено при по-високи температури и по-ниска влажност на 

въздуха. 

В резултат на бързото съхнене могат да се образуват петна по повърхността. 

Това се случва, когато се нанася нов слой, върху слой, който е частично 

изсъхнал. Така се получава покритие с два нанесени слоя, което изглежда като 

тъмно петно. Ето защо трябва особено да се внимава, когато нанасяте 

покритието върху по-големи повърхности и релефни повърхности на неравни 

дървени елементи. 
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В такива случаи първо нанесете покритието върху по-големите повърхности, 

след което по краищата и в същото време коригирайте появилите се дефекти 

(напр. капки).  

За големи,плоски повърхности (напр. интериорни врати) препоръчваме да 

използвате валяк от микрофибър. Валяците от гумена пяна или велур не са 

подходящи. 

Ако използвате валяк, ръбовете и слотовете трябва постоянно да се коригират 

с четка. 

Покритието върху дървена ламперия се нанася надлъжно върху всяка 

индивидуална дъска от началото до края. Дървото трябва да се боядиса по 

посока на дървесната шарка. 

Два слоя са достатъчни, за да защитите дървесината. За да постигнете по-

плътен външен вид, нанесете трети слой, като използвате същия цветови 

нюанс, безцветно покритие (Interier 61 - естествено прозрачен) или ако желаете 

по-лъскав вид Belinka Interier lak като топ слой. Ако желаете по-слаб нюанс, 

можете да смесите цветния Interier с безцветен и да нанесете един или два слоя 

от безцветен байц върху един или два слоя цветен Interier. 

В интериорни помещения можете да използвате безцветен Interier 61. 

За прозорци и външни врати, винаги използвайте байц Belinka Exterier за дърво 

на открито, защото Belinka Interier не е достатъчно устойчив на атмосферни 

влияния. 

Външният вид на повърхността е по-хубав, ако след нанасянето на първия слой 

се обработи нежно с шкурка и се отстрани праха. 

Използвайте инструменти, които не ръждясват. Ние препоръчваме 

използването на качествени четки за водоразтворимите покрития. 

СЪХНЕНЕ 

Покритието изсъхва за 3–4 часа при нормални условия (20 °C, 65 % относителна 

влажност на въздуха). 
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При по-ниски температури или много висока влажност на въздуха продуктът 

отнема по-дълго време, за да изсъхне. От гледна точка на покритието, това е 

благоприятно, тъй като се увеличава “отвореното” време на покритието, т.е. 

времето в което то може да бъде коригирано, без да се развали вида му. При 

по-високи температури, времето за съхнене е по-кратко. 

Следващият слой трябва да бъде нанесен едва когато предишният е напълно 

изсъхнал. 

ПОКРИТИЕ 

Един литър байц покрива: 

 12–15 м2 с един слой, 

 8–10 м2 с два слоя,  

 6–8 м2 с три слоя. 

 

Когато нанасяте покритието върху повърхности, които вече са били боядисвани, 

един литър е достатъчен, за да покрие до 20–25 м2 с един слой. 

Разходът е най-висок с първия слой. 

По отношение на вида на дървесината, разходът се увеличава при силно 

абсорбиращи видове дърво (напр. борова беловина) и намалява за 

неабсорбиращи широколистни дървесни видове (напр. дъб). 

Разходът силно зависи от нанесеното количество, както и вида и обработката 

на дървото. 

ПОЧИСТВАНЕ 

След употреба, почистете инструментите с вода и препарат. 
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ВНИМАНИЕ 

Interier 73 – бял крем е байц чрез който може да се видят цвета и дървесната 

шарка. Допълнителна пожълтяване може да се появи върху съединителните 

части (смърч, бор) и върху дървесина, богата на танин (дъб, кестен) и понякога 

върху фурнир. За акрилни покрития това е неизбежно. 

Belinka Interier е дисперсия на водна основа с млечен вид. Поради тази причина, 

върху покритието се появява млечен филм, който впоследствие става 

прозрачен, когато изсъхне. 

Продуктът не залепва, въпреки това трябва да се избягва директен контакт 

дърво с дърво, тъй като покритието е термопластично. Следователно, 

уплътненията, подходящи за акрилни покрития на водна основа, трябва да се 

нанасят върху дървени елементи, защитени с акрилни покрития на водна 

основа. 

Проверете при производителя или търговеца, че уплътненията са подходящи. 

Неподходящи уплътнения могат да причинят адхезия между уплътнението и 

покритието, или дори разкъсване. 

Когато работите с покрития, които съдържат малки количества летливи 

органични вещества, помещението трябва да се проветрява редовно по време 

на работа и ежедневно, за да се гарантира че покритието е напълно изсъхнало. 

Това може да продължи до 3 седмици. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Този продукт не е предназначен за покриване на дърво изложена на 

атмосферните влияния. 

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 

Байцът трябва да се съхранява в добре запечатана опаковка при температура 

между +5 до 30 °C, на място, недостъпно за деца и животни, и далеч от 
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хранителни продукти. Изсипете неизползваното количество от продукта от 

голямата опаковка до горната част на по-малка опаковка, запечатайте добре и 

маркирайте. 

Този продукт не трябва да се замразява! 

СРОК НА ГОДНОСТ 

Срокът на годност е отпечатан върху опаковката. 

ОКОЛНА СРЕДА 

Не изливайте покритията в канализационната система, повърхностните водни 

басейни или навсякъде в околната среда. Използвайте цялото съдържание, 

докато свърши. Изхвърляйте опаковките или неизползван продукт като 

специален отпадък. За събиране на отпадъците попитайте местните власти. 

РАЗПОРЕДБИ 

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, 

безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за 

безопасност. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от нашия 

сайт: www.belinka.com. 

 

  

Целта на тази техническа информация е да се опишат техническите характеристики и възможностите за приложение на продукта. Въпреки че 

съветите се основават на нашия дългосрочен опит, купувачите трябва да определят за себе си, по предварителни тестове или по друг начин, 

пригодността на продукта за очакваната употреба. Поради големия брой на влияния върху свойствата на продукта, от субстратите, условията за 

нанасяне, опита на потребителя, условията  на околната среда, т.н., производителят не носи никаква отговорност на база съдържанието на тази 

информационна листовка. В случай на съмнение обадите се на нашите технически консултанти. 

http://www.belinka.com/

