
Промишлени системи 

за боядисване

Какво е боята и от какво се състои

Боята обикновено се състои от основа или свързващо средство, пигмент (или твърдо 
вещество), разтворители и добавки. Разтворителите имат преходна употреба 
докато боята се намира в течно състояние. Те дават цвят и определени свойства, като 
способността за "разливане", която помага за създаването на добър филм.

Боята е течното покритие, което при нанасяне върху повърхността изсъхва, за да 

образува сух филм и  придава:и

Естетическа или декоративна стойност

Защита от външните атмосферни влияния върху повърхността
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Каква е реалната цена на боядисването?

CHROTEX, с опита и научната си основа от повече от 70 години издаде 
брошурата, която държите в ръцете си с цел да Ви представи факторите, които 
влияят на качеството и икономичността при боядисване и да се съсредоточите 
върху тях.

Нашата нова  и н и ц и а т и в а  има за цел да Ви  п о д п о м о г н е  като 
индустриален потребител на боя, чрез комбинация от  и к о н о м и ч е с к и  и  
т е х н и ч е с к и  фактори, които влияят на качеството и конкурентоспособността 
на  В а ш и т е  продукти.

Отделете малко време, за да я разгледате. Надяваме се, че ще бъде полезно за 
Вас!



Основната цел на разтворителя е да регулира вискозитета на прилагането (измерено в 
секунди изтичане от специална чаша), който е едно от най-важните свойства на течната боя. 
Основният фактор, който влияе е температурата, която променя реологичното поведението на 
боята и следователно нейното приложение. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-висока е 
степента  на разреждане, за да се постигне правилния вискозитет.

Ролята на разтворителя в боята
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Важен фактор за крайния резултат е дебелината на течния филм, който ще се нанесе, като от 
това зависи и дебелината на сухия филм, който ще се получи и неговата покривност. Особено 
внимание трябва да се обърне на нанасянето, за да се постигне максимална дебелина без да се 
получават “течове” по повърхността. Бои, които се нанасят на дебел слой без да образуват течове 
постигат по-бързо оптично покритие на повърхността и пестят време за завършване на 
боядисването и следователно намаляват разходите за боя.

От течната боя до боядисаната повърхност

Ключов критерий за икономия при боядисването е времето за изсъхване. Най-важното време за 
изсъхване е времето за пълно изсъхване, когато при натиск върху боядисаната повърхност не 
остава никаква следа и следователно боядисаната повърхност може да бъде преместена или 
опакована.

Време за изсъхване

След изпаряване на разтворителите се образува сух филм, който придава на повърхността 
различни свойства като покритие, оцветяване и блясък. Сухият филм се състои от твърдите 
вещества и носителя, дебелината се измерва с помощта на инструмент и единиците са в микрометри 
μm (1μm = 0,001mm). Боя с високо качество показва еднаквост в крайния филм, допринася за 
перфектен естетически резултат и осигурява висока издръжливост на повърхността. 
Внимание, когато избираме боя ни интересуват твърдите частици в обема, а не на тегло, 
което обикновено е посочено в техническите характеристики на боите.

Създаване на сух филм

Цената на боядисването се получава от цената на боята + цената на разтворителя + цената на 
труда и зависи от дебелината на боята и нейния разход.

Приносът на боята в цената на боядисването

Разход е количеството боя, което е необходимо, за да покрие конкретна повърхност с 
2определена дебелина на слоя и се изразява в m /Lt. Колкото повече ръце се нанасят, толкова се 

увеличава и цената (разходът е обратно пропорционален на дебелината на слоя на боята).

Вискозитетът е свойството на течността за устойчивост при движението и е резултат на 
вътрешното триене на нейните молекули. Гъстите течности показват висок вискозитет и ниска 
течливост. За разлика от тях, редките течностите имат нисък вискозитет и висока течливост.
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където Τ= температура

Вискозен пистолет (25"DIN 4mm)

T=23°C T=36°CT=10°C

Примери за вискозитет-температура в диаграма (А), вискозитет - разреждане (Б)

А. Вискозитетна зависимост от температурата

Б. Изменение на вискозитета спрямо степента 
на разреждане



Промяна на покриваемостта спрямо дебелината на течния филм.

Приносът на боята към крайното качество на повърхността

Приносът на боята към оптичното покритие на повърхността

Апаратура за измерване 
на издръжливостта на осоляване.

Крайното качество е пряко свързано с дебелината на сухия 
филм на боята. Това повишава издръжливостта на боята, 
особено когато е изложено на външни или неблагоприятни 
условия.

Най-важните причини, причиняващи катастрофални 
ефекти върху боята, са слънчевата светлина, 
високите температури, влажността и механичните 
натоварвания. Проверката на издръжливостта на 
боята се извършва или чрез естествено излагане при 
реални условия, или чрез различни устройства с 
ускорени методи на стареене в лаборатория. По време на 
тези тестове изпитваната боя се поставя в агресивна 
среда, създадена в затворена камера и действа много 
бързо, симулирайки износването, който цветът ще 
претърпи с течение на времето.

Най-важните от тези тестове са следните:
Издръжливост на осоляване
Издръжливост на слънчева светлина (QUV)
Издръжливост на механични натоварвания (надраскване, удари и т.н.)
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Разходът S на боята се изчислява по следния начин:

2S (m /Lt)= % твърди частици обем х 10 / дебелина на сухия филм (μm)

2Цената на боядисването зависи от цената на продукта и разхода му (изразява се в €/m ) за 
определена дебелина на сухия филм и се изчислява както следва:

2 2Цена на боядисването (€/m ) = цена на боята (€/Lt) / Разход S (m /Lt)

Дебелината на сухия филм, който трябва да се нанесе, трябва да ни осигури визуално покритие на 
повърхността, която сме боядисали и издръжливост - защита в съответствие с употребата на 
нашия продукт.

Покривност наричаме способността на 
б о я т а  д а  п о к р и в а  в и з у а л н о  
повърхността върху която се нанася. 
Покривността на боята се измерва за 
конкретен разход или конкретна 
дебелина на филма и зависи от 
дебелината на сухия филм (колкото по-
голяма е дебелината на сухия филм, 
толкова по-голяма е покривността на 
боята, а разходът е по-малък).
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Покриваемост (CR*) на разход продукт

ДОБРО ЛОШО

Примери на бои с добро и лошо покритие.

1,2: Сравнение на разхода продукт за покриваемост 85%.

* Причина за отразяване на светлината от черната повърхност спрямо 

1 2

Продуктът от синята 
диаграма превъзхожда 

пред червения, защото за 
същата повърхност за същата 

покривност 85%има 
по-добри показатели



Бързосъхнеща промишлена система за боядисване на еднокомпонентни продукти.

CHROTEFAST PRIMER: антикорозионен грунд за метални повърхности, базиран на алкидни смоли, 

бързосъхнещ, сатенено покритие.

CHROTEFAST: крайна боя от алкидни смоли за боядисване на метални повърхности, бързосъхнеща, 

сатенено покритие. Препоръчва се като система за боядисване с грунд CHROTEFAST PRIMER, за 

леки или тежки метални повърхности с временно или умерено излагане на външна среда и 

необходимост от добра защита срещу ръжда.

CHROTEFAST PRIMER & CHROTEFAST2
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Епоксидна промишлена двукомпонентна система.

CHROTEGUARD PRIMER 100: антикорозивен двукомпонентен цинков грунд, на епоксидна основа. 

Прилага се върху метални стоманени повърхности преди нанасяне на окончателна епоксидна или 

полиуретанова боя.

CHROTETHANE 200: завършваща двукомпонентна акрилна полиуретанова боя с алифатен 

втвърдител. Използва се за боядисване на метални повърхности в промишлена среда. Oсобено 

устойчив на неблагоприятните атмосферни условия и ултравиолетови слънчеви лъчи, като 

същевременно предлага висока химическа и механична якост.

CHROTEGUARD PRIMER 100 & CHROTETHANE3

Таблица с основните свойства на промишлени продукти и стандарти за измерване

Цялостни предложения за системи за боядисване, които 

допринасят за вашата финансова и техническа полза

1
Алкидна промишлена система за боядисване на еднокомпонентни продукти.

PRIMOCOT: Грунд против ръжда за защита на промишлени метални повърхности. Предлага 

отлично покритие и ефективна защита, като осигурява по-дълъг живот на конструкцията. 

METALAC: Алкиден емайл-лак, съхнещ на въздух. Има необходимата адхезия, блясък и 

издръжливост. За боядисване на различни метални повърхности като метални сгради, мостови 

кранове, машини, скелета и др.

PRIMOCOT  METALAC&

За всички характеристики и свойства, описани в тази брошура, ще намерите  п о д р о б н а 
техническа информация Техническите характеристики на продуктите CHROTEX.

Свойства

Вискозитет

Твърди частици в обема

Разход - Покриваемост

Време за изсъхване

Издръжливост на надраскване

Издръжливост на удар

Ускорено стареене при излагане на UV лъчи

Издръжливост на осоляване

Издръжливост на разтворители (вода, масло, петрол)

Твърдост (König)

Стандарт за измерване

ISO 2884.02-03, 20°C

ISO 3233-98

ISO 6504.03-06

ASTM D 1640-03/23°C & 50%RH

ELOT EN ISO 1518-00

ASTM D 2794-04

ELOT EN ISO 11507-02

ELOT EN ISO 9227-06

ELOT EN ISO 2812.01-95

ELOT EN ISO 1522-00

www.chrotex.com
Начинание върху 

техноикономическа полза

Вносител:
ÕÐÎÒÅÊÑ ÀÄ êëîí çà Áúëãàðèÿ

Ул.Челопешко шосе No 81 - 1839 София 
òåë. 028411040 - ôàêñ 028406361

åë. ïîùà: chrotex_sof@abv.bg 


