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Thrakon STATUS EMULSION PAINT 
 
Интериорна, миеща се, акрилна емулсионна матова боя с отлична покриваемост, 
висока износоустойчивост, паропропускливост и лесна обработваемост.   
Полага се върху всички видове минерални основи - шпакловки, хастарни мазилки, 
гипсови мазилки, плочи от гипсокартон и др.  
Цвят - Бял (оцветяване според Thrakon цветови каталози). 
 
 
СЪСТАВ:  Aкрилна емулсия, минерални пълнители и добавки, пигменти, вода 
 
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

• Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват 
адхезията 

• Силно попиващи основи се обработват предварително с Thrakon GLX 291 или Status AquaDUR 
дълбокопроникващ акрилен грунд 

• Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и загладят с подходяща фина 
шпакловъчна смес (Thrakon DEC 491 Spachtel F) 

 
 
ПОЛАГАНЕ 
Преди употреба боята се разбърква добре. STATUS EMULSION PAINT се полага с четка или валяк в два слоя. 
Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". 
Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл. Първи слой от боята може да се разреди с 10% чиста 
вода. Втори слой от боята се нанася неразреден или разреден максимум с 5 % чиста вода. Технологичното време за 
съхнене между отделните слоеве е 2-3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Разбърквайте 
периодично боята, за да се осигури еднаква хомогенност и да се избегне разлика в цвета, вследствие на 
естествената седиментация. Да не се използват замърсени или ръждясали съдове и инструменти. Веднага след 
приключване на боядисването, инструментите да се измият с вода. След изсъхване боята се премахва механично 
или с подходящи разтворители. Максимални резултати се постигат при температура на въздуха от +10˚C до +30˚C и 
относителна влажност от 60 - 70%. При други атмосферни условия продуктът може да има отклонение от 
обичайното време за съхнене. 
 
РАЗХОДНА НОРМА 

• 1 L. от продукта покрива площ от 12 - 15 m2 (в зависимост от основата)  
Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента  и начина на полагане на боята. Точните разходни норми да се 
проверят на пробни повърхности. 

 
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

• Продуктът не се полага върху варови бои, синтетични покрития и лакови покрития 
• Пресни мазилки и шпакловки е необходимо да изсъхнат добре преди да бъдат боядисани 
• Ронещи се или силно попиващи основи да се обработят предварително с акрилен грунд GLX 291 
• Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се 

измият с вода 
• Продуктът се полага при температури не по-ниски от +10˚C 

 
Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС: "А/ а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО 30/< 30 g/l. 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури 
над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 24 месеца. 


