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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ 

Belcare 

ОПИСАНИЕ 

Belcare caring milk е безцветно покритие на водна основа, използвано за 

защита на дървена дограма, която е била защитена с байц и топ покрития.  

СЪСТАВ 

Вода, акрилна смола, восък, добавки и консервант за покритието. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Вид    млечна течност, 

 Миризма   слаба, 

 Точка на възпламеняване  невъзпламенимо. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Използва се за поддържане на дървена дограма, която е била защитена с байц 

и топ покрития. Кремът за грижа запълва микропорите в покритието, подобрява 

водоотблъскването на повърхността, освежава цвета и удължава живота на 

покритието. 

ЦВЯТ 

Когато изсъхне, образува безцветен слой. 

 

BELCARE 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете дървените елементи с мек почистващ препарат и подсушете 

старателно. 

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Разбъркайте добре Belcare caring milk преди употреба. Нанесете равномерно 

тънък слой с помощта на мека кърпа. Продуктът трябва да се използва при 

температура над +8 °C. Повторете процеса два пъти годишно. 

СЪХНЕНЕ 

При нормални условия (20 °C, относителна влажност на въздуха 65 %) 

покритието изсъхва за 30 минути. Оставете прозорците отворени поне още 

един час. 

Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока 

влажност на въздуха. 

РАЗХОД 

Потреблението зависи главно от обема на приложението. Трудно е да се 

определи потреблението, тъй като продуктът се нанася с кърпа.  

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

След употреба веднага изперете кърпите с вода и почистващ препарат. 

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Кремът за грижа може да промени нивото на блясъка на повърхността. 

Избягвайте да нанасяте продукта при силна слънчева светлина и преди 

валежи.  
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Belcare не може да възстановява повредените покрития. Покритието запълва 

малки пукнатини и подобрява водоотблъскването на повърхността, като по 

този начин се удължава живота на покритието и се намалява необходимостта 

от подновяване. За възстановяване на повредено покритие използвайте байц 

за дърво. 

Когато работите с покрития на водна основа, температурата на основата, 

покритието и околната среда никога не трябва да бъде под 8°C; и 

относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.  

Работата при неподходящи условия може да доведе до дефекти в покритието. 

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 

Съхранявайте продукта в плътно затворена оригинална опаковка, на сухо и 

закрито място при температура над 5 °C. Не трябва да замръзва. Да се 

съхранява на недостъпно за деца място и отделно от хранителни продукти, 

фураж и вода. 

СРОК НА ГОДНОСТ 

В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена 

върху опаковката. 

ОКОЛНА СРЕДА 

Не изхвърляйте остатъци от препарата върху почвата, в повърхностни води 

или в канализацията! Препаратът е вреден за водните организми.  

Изхвърляйте течните отпадъци на местата за събиране на опасни отпадъци.  

Опаковката на продукта е изцяло рециклируема. Измийте я и я изхвърлете в 

подходящ контейнер.    
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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. 1 

 
1. Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на продукта и неговите технически 

характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за 

употреба в неговия конкретен случай. Във връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и 

качеството на дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не носим никаква 

отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на съмнение, моля обадете се на нашите консултанти. 

http://www.belinka.com/

