
Фабрички подготвен прашкаст материјал за 
обработка на внатрешни површини. Се 
користи за глетување на основни малтери, 
фини малтери и бетонски површини. 
Предвиден е за нанесување во повеќе 
слоеви.

Biofinish (Биофиниш)
Маса за глетување за внатрешни површини

Опис на производот Изведба
Подготовка на подлогата
Подлогата мора да биде сува, чиста, носечка и 
без пукнатини. Неносечките премази треба 
целосно да се отстранат, како и маснотиите и 
остатоците од оплатното масло.
Подготовка на материјалот
Материјалот да се додаде во одговарачко 
количество на вода (околу 0,4 l вода по kg сув 
материјал) и да се меша се додека масата не 
се хомогенизира потполно. После тоа 
подготвената маса се остава 10 минути да 
отстои и уште еднаш се измешува. Вака 
подготвениот материјал е готов за употреба. 
Конзистенцијата по потреба да се подеси со 
додавање на вода или прав.

Употреба на материјалот
Се препорачува Биофиниш да се нанесе во 
тенок слој. После сушењето се обработува 
со фина хартија за брусење и потоа се 
нанесува уште еден слој од масата за 
глетување врз исчистената површина. 
Отворено време за масата за глетување во 
кофата е околу 24 часа.
Напомена
За време на употребата, температурата на 
воздухот, материјалот и подлогата мора да 
биде помеѓу 5°С и 25°С. Обработените 
површини потребно е да се заштитат од 
директното влијание на сончевото зрачење, 
влијанието на ветрот и смрзнувањето.

Технички податоци
Насипна густина:
Густина на материјалот со вода:
Цврстина на свиткување:
Цврстина на притисок:
Потрошувачка по mm:

 ca. 0,75 kg/l
 ca. 1,6 kg/l

> 0,5 N/mm²
> 2 N/mm²
ca. 1 kg/m²

Сигурносни забелешки
Ја надразнува кожата. Постои опасност од 
потешки повреди на очите. Може да 
предизвика пречувствителност во контакт со 
кожата. Да се чува подалеку од дофат на деца. 
Да не се вдишува правот. Да се избегнува 
контакт со кожата и очите. Доколку содржината 
дојде во контакт со очите веднаш истите 

Вреќа:
Палета:
EAN:
Бој на материјалот:

25 kg
750 kg

8606105251082 
195202

Рок на употреба и складирање:
12 месеци на палети на суво во оригинално 
пакување.

Tехнички лист Биофиниш 11.2012

темелно да се измијат со вода и да се 
консултира лекар. Во текот на работата да 
се користат соодветни ракавици и заштитни 
наочари/маска. Во случај на голтање да се 
побара совет на лекар и да му се покаже 
пакувањето или етикетата.
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