
 
 

 

Dokument: T_BELINKA_Belprotect_1BG.docx,  Revizija: 0 
Datum revizije: 03.03.2020 

 

  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ 

Belprotect 

ОПИСАНИЕ 

Belprotect е безцветно покритие, използвано за подобряване на устойчивостта 

на покритата повърхност. Съдържа добавки, които предпазват филма от мухъл 

и плесени.  

СЪСТАВ 

Алкидни смоли, неароматен разтворител, восъци, изсушватели, UV 

абсорбатори и консерванти за покритието. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Belprotect е висококачествен байц за дървесина, използван като топ покритие 

за вече покрита с декоративно покритие дървесина.  

Belprotect не е биоциден продукт и не е предназначен да защитава 

дървесината от вредители по дървесината, като гъбички и насекоми. За това 

препоръчаме използването на импрегнации, като Belles или Impregnant.  

С Belprotect повърхността запазва цвета си. Продуктът е подходящ и като 

топпокритие върху повърхности с тъмен цвят. 

BELPROTECT 
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Belprotect се използва в усойни зони, които често са изложени на влага и 

конденз и където има голяма вероятност да се появят плесени. Покритието не 

е подходящо за защита на сурова дървесина или дървесина, която е била само 

импрегнирана. Крайният вид на повърхността е гланциран. 

ЦВЯТ 

Безцветен 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Преди нанасяне почистете съществуващото покритие от всички примеси, леко 

го почистете с шкурка и отстранете праха. 

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Смесете преди употреба, не разреждайте. Нанесете един слой с четка или 

валяк върху суха дървесина, която вече е покрита. Между покритие и сушене 

температурата на съхнене трябва да е над +8 °C.   

СЪХНЕНЕ 

При нормални метеорологични условия времето за съхнене е 24 часа. Когато 

покривате дървени елементи, които ще бъдат подложени на механично 

натоварване, те трябва да съхнат около седмица преди експлоатация. 

РАЗХОД 

1 л Belprotect покрива 15-25 м2 повърхност. 
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ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

След употреба, почистете инструментите и аксесоарите с Belsol, но също и с 

бял спирт или други разредители за синтетични бои. 

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Продуктът не е подходящ за освежаване на декоративни покрития. Не 

нанасяйте върху повредено покритие. Почистете покритието, което е износено 

и заразено с плесени с Algid, като следвате инструкциите, и го възстановете с 

Belton или Beltop. Нанесете Belprotect като завършващо покритие. 

Препоръчваме систематична защита за качествена защита на дървесината, 

която е на места, изложени на влага. Предварително защитете суровата, 

почистена с шкурка дървесина с Belles и с два или три слоя Beltop или три слоя 

от Belton в желан нюанс. Нанесете Belprotect като завършващо покритие.  

Избягвайте да нанасяте продукта при силна слънчева светлина. 

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 

Съхранявайте продукта в плътно затворена оригинална опаковка, на сухо и 

закрито място при температура под 30 oC. Пазете далеч от обсега на деца и 

отделно от хранителни продукти, фуражи и напитки. 

СРОК НА ГОДНОСТ 

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

върху опаковката. 

ОКОЛНА СРЕДА 

Не изхвърляйте течни отпадъци или остатъци от препарата върху почвата, в 

повърхностни води или в канализацията! Препаратът е вреден за водните 
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организми. Дръжте далеч от деца. Избягвайте попадането на продукта в 

околната среда.  

Изхвърляйте течните отпадъци на местата за събиране на опасни отпадъци.  

Изхвърляйте течния отпадък и опаковката като специални отпадъци на място 

за събиране на опасни отпадъци, създадено от местната служба за услуги по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци. 

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/

