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Booth Mask Stick 

Лепкаво защитно покритие за бояджийски камери 

 

 
 

Описание: 

Booth Mask Stick е защитно покритие на водна основа за стените на 

бояджийската камера, което да предпазва от изцапване с боя. Booth Mask Stick е 

безопасен за употреба на всякакви видове повърхности. Booth Mask Stick 

образува сух защитен филм, който лесно се измива с вода и понеже е безцветен, 

не се отразява на осветлението в камерата. Подобрявате качеството си на работа 

и намалявате необходимостта от пребоядисване на камерата. Можете да 

използвате Booth Mask Stick за да предпазите и работните си места /плот/ и 

оборудване от пръски и капки боя. 
 

Данни за продукта: 
Форма        течна 

Цвят:        прозрачен 

Аромат:       не характерен 

Опаковка:       кутия 

Съдържание:       5, 20 или 25 литра 

Съдържанието е:      защитено от замръзване 

Съхранение:       2 години 

Покривност:        1 л за 15 м2 

 

Инструкции: 

 

Нанасяне: 

С бояджийски пистолет: 

 Почистете или пребоядисайте стените на бояджийската камера за да 

постигнете оптималното осветление. Повърхността трябва да е напълно 

изсъхнала 

 Напълнете казанчето на пистолета (дюза 1,9 – 2,2 мм) с Booth Mask Stick и 

нагласете налягането спрямо изискванията на оборудването (вж.по-долу) 

Нагласете температурата в камерата на 21°С. 

 Нанесете един слой върху всички повърхности на камерата, включително 

стъкла и осветителни тела. Не допускайте да протича, капе или образува 

мехурчета. Оставете да съхне (приблизително за около 20 минути); след това 

нанесете още един слой. След като изсъхне и втория слой, нанесете трети 

слой на местата, където се зацапва най-много. След изсъхване на трите слоя, 

камерата е напълно защитена. 

С четка: 

 Нагласете температурата в камерата на 21°С 
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 Нанесете тънък слой, за да избегнете стичане или капки. 

С валяк:  

 Нагласете температурата в камерата на 21°С 

 Достатъчно е само едно покритие 

 

Забележка: Преди да нанесете Booth Mask Stick на прясно боядисани 

повърхности, уверете се, че са напълно изсъхнали. Два цикъла на сушене от по 

40 минути при температура от 65°С ще бъдат достатъчни за пълното 

изсушаване. 

 

Отстраняване: 

 Оставете камерата да се охлади до 21°С. 

 ИЗКЛЮЧЕТЕ ВСИЧКИ ЛАМПИ И ВЕНТИЛАЦИЯТА В КАМЕРАТА 

 Напръскайте стените с вода с помощта на маркуч или струя под налягане. 

Оставете водата да попие за около 5 минути 

 С четка изтрийте областите, които са най-зацапани. На някои места може да 

се наложи да разчупите по-дебелите натрупани слоеве от боя за да може 

водата да попие добре. Изплакнете/отмийте остатъците с маркуч или струя 

под налягане. 

 С въздух под налягане отстранете водата от стъклените повърхности и 

лампите. Оставете камерата да изсъхне. Отстранете водата от пода с парцал 

или гъба. Всички повърхности трябва да са сухи преди да нанесете нов слой 

Booth Mask Stick. 

 Забележка: При камери, в които се сушат автомобили и където 

температурите обикновено  са м/у 50-80°С се налага по-честа подмяна на 

Booth Mask Stick. Покритието остава ефективно до 50 работни часа при 

ниски температури на сушене и се налага да бъде освежавано на всеки 2-4 

седмици 

Препоръчителна настройка на оборудването: 

НАЛЯГАНЕ В КАЗАНЧЕТО: Не обръщайте внимание на написаното на 

казанчето. Обема на течността се определя най-добре при затваряне на клапата 

за налягане на въздуха и настройване на налягането в казанчето до положение, в 

което струята Booth Mask Stick, която излиза от дюзата не достигне дължина 

около 90 см.  По време на нанасянето на продукта, налягането на въздуха трябва 

да бъде 2,7 бара. HVLP – налягане 2,7 – 3,1 бара. Безвъздушен пистолет: 

Препоръчителнен размер на отвора на дюзата 0,13 с 90-градусов вентилатор. 

Във всички случаи разстоянието от пистолета до повърхността трябва да бъде 

30 сантиметра. 

 

Данни за безопасност:  

Моля обръщайте се към дистрибуторите си за информация относно 

безопасността на продукта.   

 

Важно: Настоящата техническа информация трябва да се приема само като 

представителна или обща и не трябва да се използва като спецификация. 

 
 


