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 Търговско 

наименование 
 OSKAR БАНЯ И   

КУХНЯ 

 

 Код   

 Валидно започвайки с 

дата 02.05.2011 

  

 Издание 0 Ревизия 0  

      Превод от румънски език 

1.Общи и типични употреби. 

   1.1  OSKAR БАНЯ И КУХНЯ  е една боя, която съдържа активно сребро на основа дисперсия  акрило-стиренична 

използвана  за ултраустойчиви вътрешни боядисвания на триене и устойчиви на средата от помещенията с висога 

влажност. Представя се като една течност полувискозна, хомогенна, в бял цвят. 

OSKAR баня и кухня е биоцид, който прави част от Основна Група 2 – Консерванти Тип Продукт 7 Консерванти 

за фолия. 

1.2. OSKAR БАНЯ И КУХНЯ  представя сигурност в експлоатация: лесно приложима, използвана за боядисване на 

всички повърхности от основни минерали: общи мазилки от вар циммент, цимент-вар, гледове от гипс включително зидарии 

от общи тухли, от БЦА, цимент, плочи от гипс. Плочи от гипсо-картон, бетон и от стари устойчиви боядисвания. 

1.3. Основни характерни елементи: изключително придържане на опора, добра сила за покриване, изсъхва без добавки и 

без петна. Фолиото от Оскар Баня и кухня е постоянно, единно, матово, екстраустойчиво на триене, с антимухъл агенти, 

устойчиво на околната среда от помещенията с висока влажност, запълва много добре порите, пропусклива на водни пари. 

 

2.Технически характеристики. 

Аспект продукт:    вискозна течност, хомогенна 

Плътност , г/кубсм    1,58 ± 0,05 

Съдържание от неволатилно вещество %  67+_2 

рН:      8.5 – 9.5 

Вискозитет Brookfield rotor 14, vit.8            4.0 – 4.5 

3. Съвместимост. 

Не се препоръчва смесване на боята OSKAR БАНЯ И КУХНЯ c други пеликулогенни продукти освен пигменти 
за оцветяване и нюансиране Vollton und Abtönfarbe. 
 

 

4. Инструкции за прилагане. 

Поставянето на продукта  OSKAR БАНЯ И КУХНЯ като боя за боядисване се прави без затруднения. 
Основата накоято се прилага трябва да бъде устойчива, чиста, суха. Крехките повърхности, прашени, пясъчни 
се отстраняват изцяло чрез пране, остъргване, четкане и т.н. до основния слой устойчив. Предварително се 
изпълняват операции за ремонт на повърхността (фугират  се ударените зони, пукнатините и малките 

пукнатини).  



 

   Детайли за прилагане  

НАСТ. 

НР. 

Основната повърхност 

(подкрепа) 

Подготвяне на 

повърхността 

Грундиране на 

повърхността 

Слой 1 Слой2 

 

1 

Мазилки от цимент-вар, 

Вар-цимент 

Почиства се от 

мръсотия и прах. 

Да се има 

предвид, че 

новите мазилки да 

бъдат сухи (около 

4 седмици от 

поставянето им). 

Да се има предвид 

че при старите 

мазилки 

ремонтираните 

зони да бъдат 

също сухи. 

Грундиране с OSKAR 

ГРУНД СТЕНА 

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

 

Неразреден  

 

    

2. Стари минерални мазилки много 

абсорбиращи 

Изчиства се от 

прах и мизерия 

-грундира се до 

засищане в два слоя с 

OSKAR Грунд Стена в 

процес влажно на 

влажно 

 

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

  

Неразреден 

3. Общи грундове от гипс или на основа 

на гипс 

Изчистват се от 

мизерия и прах, а 

евентуалните 

влошени зони се 

поправят с гипс 

или материали на 

основа на гипс  

Грундиране с OSKAR 

Грунд Стена  

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

 

Неразреден 

4. Плочи от гипс-картон Изчиства се от 

прах или мизерия 

-грундиране с OSKAR 

Грунд Стена  

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

 

Неразреден 

5. Съществуващи боядисвания от хума Отстранява се 

изцяло 

предварително 

чрез измиване или 

остъргване, а 

влошените  зони 

се ремонтират с 

гипс или 

материали на 

основа от гипс 

-грундиране с OSKAR 

Грунд Стена 

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

 

Неразреден 

6. Съществуващи боядисвания от вар Отстранява се 

изцяло 

предварително 

-грундиране с OSKAR 

Грунд Стена  

Разреждане 

Макс.10% 

Неразреден 



чрез измиване или 

остъргване, а 

влошените  зони 

се ремонтират с 

гипс или 

материали на 

основа от гипс 

вода 

 

7. Съществуващи  боядисвания за 

дисперсия  

Изчистват се от 

мизерия и прах, а 

евентуалните 

влошени зони се 

поправят с гипс 

или материали на 

основа на гипс  

-  Разреждане 

Макс.10% 

вода 

 

Неразреден 

8. Бетон Изчиства се от 

прах, мизерия, 

обезмаслява се 

оъ ольото за 

кораж 

-грундиране с OSKAR 

Грунд Стена  

Разреждане 

Макс.10% 

вода 

  

Неразреден  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

     * Грунда (OSKAR Грунд Стена) може да се прилага неразреден или разреден с вода до макс 1:4, в зависимост от 

характера за абсорбиране на слоя подкрепа, основно  правило е че след изсъхване да не формира фолио (лъскав слой); ще 

се извършат проби на малки повърхности; след грундиране повърхността трябва да бъде устойчива на дращене; ако не се е 

получила тази характеристика ще се приложи още един слой. В случай на повърхностите с големи контрасти или различна  

способност за абсорбция ( на същата повърхност гипс за моделаж и гипс за строителство или гипс смесен с лепило) се 

препоръчва като грунд прилагане на едно решение създадено от 1 част ОСКАР БАНЯ И КУХНЯ, 1 част грунд (ОСКАР 

ГРУНД СТЕНА)  и 1 част вода. 

    *  Ако след прилагане на първия слой боя се правят ремонти, тези ще се разтъркат много добре, грундират, боадисат 

всеки в част със същия инструмент с която следва да се приложи боята на останалата част на повърхността, след което 

накрая ще се приложи един слой боя на цялата повърхност; 

* Материалът се прилага чрез четкане, търкаляне или разпръскване air-less. В случай  на рзпръскване air-less се 
преопръчва дюза 0,026 – 0,031 цоли или 0,66 – 0,79 mm, налягане от 160 – 180 бари и ъгъл за разпръскване 
40

0
 – 80 

0
. 

* За предпазване поява на нади и на наслагвания ще се приложи всеки слой в един единствен  етап в процедура „влажно на 

влажно” (без прекъсване); 

* Не се препоръчва да се приложи повторно местно продукта със цел да се извърши ремонт и поправяния над една площ 

вече приложена, защото съответните зони ще излязат на видимост в генералния аспектна довършването; 

* Минимална температура : + 5
0
C за основна  повърхност и околна среда, както на прилагане, така и по време на 

процеса за изсъхване/ втвърдяване; 

* Изчистване на инструментите за работа се прави с вода или вода с перилен препарат веднага след 

употребление.  

5. Специфично средно потребление: 

-гладка мазилка –около 75 мл/м
2 

- мазилка със средна гранулация –около 90 мл/м
2 



- мазилка с голяма  гранулация –около 110 мл/м
2 

Стойностите на потреблението са получени в случай на прилагане на боята с валяк(ролка) или с четка. 

Точната стойност на специфичното потребление ще се определи вследствие на проба извършена на самото място. 

Потреблението се повишава значително, можейки и да с едублира, в случай на прилагане на боята на повърхности много 

груби и/или абсорбиращи или с валяци (ролки) с  голяма дължина на косъм от коса. Също  при прилгане или разпръскване 

стойностите за потребление от прилагане с валяк (ролка) се повишават с около 40%. 

6. Време за изсъхване 

 При 20
0
С и 65% относителна влага на въздуха; 

   - Оскар Грунд Стена: 1-3 часа; 

   - Оскар баня и кухня: 2-4 часа; 

При ниски температури и/или по-големи е нужно по-дълго време за изсъхване.  

7. Опаковане 

Продукта ОСКАР БАНЯ И КУХНЯ  се опакова в опаковки от пластмасов материал, запечатани, етикетирани съобразно, с 

капацитет 2,5л. 

8. СРОКЪТ НА ГОДНОСТ    e  12 месеца от дата на производство, с условия спазване предвижданията за опаковане и 

складиране.  

9. Складиране: На сухо място при температури съдържани между +5
0
С и +30

   0
С. 

10. Отстраняване на отпадъците  

 

Продуктът трябва да се отстрани съобразно законните предвиждания с оглед начина за отстраняване на 

отпадъците. Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние, като са нетоксични отпадъци, които се 

третират съобразно със законодателството.  

12. COV готов за употреба 

COV limita UE g/l:catA/d: 30(2010) 

COV Продукт,макс g/l: 30 продукт в състояние готово за 

употреба 

 

   


