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ПРОДУКТ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ 

Belinka кит за дърво е цветна дисперсия, която се използва за качествени 

ремонти на повърхностните дефекти на продукти, направени от дърво, преди 

окончателното нанасяне на покритие или третиране.  

СЪСТАВ  

Той е изработен от стирен акрилна дисперсия и пълнители.  

СВОЙСТВА 

Това е еднокомпонентен кит, който се отличава с лекота на нанасяне и бързо 

съхнене.  

 Вид:    хомогенна паста, 

 Специфична маса: 1.7 кг/л, 

 Смесва се с вода:  много добре, 

 Запалимост:   незапалим. 

НАНАСЯНЕ  

Използвайте го за ремонт по-малки щети или дефекти и отстраняване на 

неравности върху дървени елементи като интериорна дограма и мебели.   

За възстановяване на зони с по-големи щети (например свързващи елементи), 

използвайте двукомпонентен пълнител.  

КИТ ЗА ДЪРВО 
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ЦВЕТОВЕ  

Според цветовите палитри.  

ОПАКОВКА 

350 г и 750 г.  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА   

Дървената повърхност трябва да бъде суха, чиста, без прах, без покритие или 

остатъци от лак.  

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Нанесете кита с неръждаема шпакла на един или много слоеве, за да запълни 

всички пукнатини, кухини и други повреди или дефекти. Отстранете излишния 

кит с шпакла.  

СИСТЕМА НА ЗАЩИТА  

За нанасяне на покритие се процедира, както при защита на нетретирано 

дърво. Почистете с шкурка китосаната повърхност, отстранете праха и 

освежете покритието. При използване на завършващи покрития (емайлирани 

покрития) мястото, където дървото е китосано не се забелязва. Когато 

нанасяте байц, мястото, където е нанесен кита леко се забелязва, в 

зависимост от неговия цветови нюанс, размера на китосаната повърхност и 

цвета на дървото. За по-светли байцове ние препоръчваме предварителен 

тест върху по-малка повърхност с кит. Също така препоръчваме цвета на кита 

да съответства на цвета на дървото, доколкото е възможно.   

След нанасяне на първия слой байц върху китосаната повърхност, тя ще има 

по-матов вид, след втория слой блясъкът на байца е изравнен.  
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ПОКРИТИЕ 

Покритието зависи от степента на дефекта или повредата. Когато нанасяте 

тънък слой (1 мм в дебелина), покритието е приблизително 1 кг /м2.  

СЪХНЕНЕ   

Работна температура трябва да бъде от +10 до 30 °C  

При нормални условия от 20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха: 

Изсъхване: 20 - 30 минути  

След като изсъхне обработете с шкурка и нанесете следващия слой: 4 часа 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ  

След употреба почистете инструментите незабавно и обилно с вода.  

ВНИМАНИЕ  

Дървото е естествен материал и цвета му не винаги е един и същ. Ето защо 

цветът на кита може до известна степен да се различава от този на дървото 

със същото име.   

Ние не препоръчваме този продукт за дърво, което е изложено на атмосферни 

влияния.   

Някои байцове на водна основа слабо се свързват с кита, ето защо ние 

препоръчваме да се направи предварителен тест.   

Този продукт не е подходящ за китосване на паркет, тъй като е твърде крехък.  

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 

Съхранявайте Belinka кит за дърво в оригинално запечатаната опаковка на 

сухо при температура от 5 – 35 °C.  

Да не се замразява!  
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СРОК НА ГОДНОСТ 

24 месеца в оригиналната затворена опаковка и при посочените условия.  

ТРАНСПОРТ   

Този продукт не представлява особен риск за транспортиране.  

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО    

Belinka кит за дърво не принадлежи към групата на опасните вещества.   

При работа спазвайте общата промишлена хигиена и осигурите вентилация в 

зоната на работа.  

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/

