
    

Технически лист EXT/PV/05 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 
Pittura a calce Verona 

 

Технически характеристики       
ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ ВЕРОНА  на ОИКОС е минерална боя на варова основа с гладък матов финиш за 
интериори и екстериори. Подходяща е при възстановяване на старинни сгради, където е важно да се 
запази стила в декорацията и типа продукт, характерни за начина на работа в стара Италия.  
Основна характеристика на продукта е, че създава устойчива връзка с повърхността, запазвайки 
транспирацията на и. Нейната алкалност не позволява развитието на плесен и бактерии. 
Декорираната повърхност придобива леки петна, характерни за старинните сгради – типичен ефект 
за продуктите на варова основа. 
ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ ВЕРОНА на ОИКОС е без мирис, нетоксична, незапалима и безвредна за човека и 
околната среда. 

Употреба          
За интериорни и екстериорни повърхности. 

Подготовка на основата        
Повърхността трябва да бъде напълно изсъхнала. В случай че мазилката е нова се изчаква поне 30 
дни до пълна карбонизация. Почиства се и се отстраняват несвързаните частици и люспите. Не 
трябва да има пресни поправки, влажни зони или инфилтрация. Върху ронливи повърхности се 
препоръчва нанасянето на КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС. 
Върху нови или боядисани стени се препоръчва нанасянето на замазка РАЗАТУРА АЛА КАЛЧЕ на 
ОИКОС. 

Нанасяне          
С четка се нанасят две ръце от продукта: за първа ръка разреден с 20 - 25 % вода;  
за втора ръка разреден с 25 - 30% вода като се изчаква 4 часа между ръцете. 
Повърхността да се защити от дъжд през първите 24 - 48 часа от нанасянето. 

Допълнителна декорация        
За постигане на подчертано старинен ефект се използва ВЕЛАТУРА АЛА КАЛЧЕ на ОИКОС. 

Технически характеристика – нанасяне     
Разреждане 20 - 30 % вода 
Покривност 5-8 m2/l на две ръце, според абсорбцията на основата 

Инструменти за нанасяне четка 
Грунд КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС 

Температура при нанасяне +5°С до +36°С (при относителна влажност на въздуха не по-
висока от 80%) 

Време на изсъхване при допир 130 часа (при температура 20°С и относителна влажност на 

 



    

въздуха 75%) 
Пълно изсъхване 24 часа (при температура 20°С и относителна влажност на 

въздуха 75%) 
Почистване на инструментите с вода 
Предупреждение повърхността да се защити от дъжд през първите 24 ÷ 48 ч. от 

нанасянето 

Технически характеристики – продукт      
Състав вар, пълнители, титаниев двуокис, неорганични пигменти на 

базата на железни окиси, естествени добавки 
Специфично тегло 1,5 kg/l  ±  3% 
Големина на зърното mах = 0,3 mm 
pH 12,5 - 13,5  
Температура на съхранение +2°С до +36°С. Да се пази от замръзване 
Реакция на огън няма такава, ако се нанася върху незапалима основа - 

материал на водна основа със сух слой по-тънък от 0,6 mm 
Паропропускливост (SD) 0,043 m (максимум 2 m, DIN 52 615) 
Емисия на летливи органични 
съединения (VOC) в съответствие с 
директива 2004/42/CE 

Класификация A/b; VOC: 26 g/l (max); 
Лимит фаза I (от 1.1.2007): 75 g/l 
Лимит фаза II (от 1.1.2010): 30 g/l 

Цветова гама бял + тонкарта на ОИКОС 
Опаковки  1 - 4 - 14 l 

Токсикологична информация       
Продуктът не съдържа токсични субстанции или компоненти с тежки метали като хром или олово. Не 
съдържа токсични разтворители, ароматни съединения, хлорати. Не е отбелязана опасна 
полимеризация. Продуктът е негорим и безопасен, ако се употребява според техническите указания. 
Да се прочетат внимателно указанията за техника на безопасност: продуктът е с маркировка Xi, R41. 
Няма специални изисквания за съхранение и транспортиране: празните опаковки, отпадъците от 
продукта, събрани при разливане с помощта на инертни материали като пясък, пръст и др., се 
изхвърлят в съответствие с разпоредбите в конкретната страна и според действащото регионално 
законодателство. Транспортът се извършва, като се спазват международните спогодби. 

Обща информация         
Повърхността трябва да бъде напълно изсъхнала. В случай че мазилката е нова се изчаква поне 30 
дни до пълна карбонизация. Почиства се и се отстраняват несвързаните частици и люспите. Не 
трябва да има пресни поправки, влажни зони или инфилтрация. Върху ронливи повърхности се 
препоръчва нанасянето на КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС. 
Върху нови или боядисани стени се препоръчва нанасянето на замазка РАЗАТУРА АЛА КАЛЧЕ на 
ОИКОС. 
С четка се нанасят две ръце ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ ВЕРОНА: за първа ръка разреден с 20 - 25 % вода;  
за втора ръка разреден с 25 – 30% вода като се изчаква 4 часа между ръцете. 
 
Забележка         
Oikos S.r.l. гарантира за верността на информацията в този Технически лист. Въпреки това, 
Oikos не носи отговорност за крайния ефект, получен с негови продукти, поради 

 



    

невъзможността да контролира нанасянето. Поради това препоръчваме да се внимава при 
избора на продукт за всеки индивидуален проект. 

 



    

Технически лист EXT/PA/05 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 
Pittura a calce Adige 

 

Технически характеристики       
ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ АДИДЖЕ  на ОИКОС е минерална боя на варова основа с грапав матов финиш за 
интериори и екстериори. Подходяща е при възстановяване на старинни сгради, където е важно да се 
запази стила в декорацията и типа продукт, характерни за начина на работа в стара Италия.  
Основна характеристика на продукта е, че създава устойчива връзка с повърхността, запазвайки 
транспирацията и. Нейната алкалност не позволява развитието на плесен и бактерии. 
Декорираната повърхност придобива леки петна, характерни за старинните сгради – типичен ефект 
за продуктите на варова основа. 
ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ АДИДЖЕ на ОИКОС е без мирис, нетоксична, незапалима и безвредна за човека 
и околната среда. 

Употреба          
За  интериорни и екстериорни повърности. 

Подготовка на основата        
Повърхността трябва да бъде напълно изсъхнала. В случай че мазилката е нова се изчаква поне 30 
дни до пълна карбонизация. Почиства се и се отстраняват несвързаните частици и люспите. Не 
трябва да има пресни поправки, влажни зони или инфилтрация. Върху ронливи повърхности се 
препоръчва нанасянето на КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС. 
Върху нови или боядисани стени се препоръчва нанасянето на замазка РАЗАТУРА АЛА КАЛЧЕ на 
ОИКОС. 

Нанасяне          
С четка се нанасят две ръце от продукта: за първа ръка разреден с 15 - 20 % вода; за втора ръка 
разреден с 20 - 25% вода като се изчаква 4 часа между ръцете.Повърхността да се защити от дъжд 
през първите 24 -48 часа от нанасянето. 

Допълнителна декорация        
За постигане на подчертано старинен ефект се използва ВЕЛАТУРА АЛА КАЛЧЕ на ОИКОС. 

Технически характеристика – нанасяне     
Разреждане 15 - 25 % вода 
Покривност 3-3,5 m2/l на две ръце, според абсорбцията на основата 

Инструменти за нанасяне четка 
Грунд КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС 
Температура при нанасяне +5°С до +36°С (при относителна влажност на въздуха не по-

висока от 80%) 
Време на изсъхване при допир 130 часа (при температура 20°С и относителна влажност на 

 



    

въздуха 75%) 
Пълно изсъхване 24 часа (при температура 20°С и относителна влажност на 

въздуха 75%) 
Почистване на инструментите с вода 
Предупреждение повърхността да се защити от дъжд през първите 24 ÷ 48 ч. от 

нанасянето 

Технически характеристики – продукт      
Състав вар, пълнители, титаниев двуокис, неорганични пигменти на 

базата на железни окиси, естествени добавки 
Специфично тегло 1,5 kg/l  ±  3% 
Големина на зърното mах = 0,3 mm 
pH 12,5 - 13,5  
Температура на съхранение +2°С до +36°С. Да се пази от замръзване 
Реакция на огън няма такава, ако се нанася върху незапалима основа - 

материал на водна основа със сух слой по-тънък от 0,6 mm 
Паропропускливост (SD) 0,011 m (максимум 2 m, DIN 52 615) 
Емисия на летливи органични 
съединения (VOC) в съответствие с 
директива 2004/42/CE 

Класификация A/b; VOC: 26 g/l (max); 
Лимит фаза I (от 1.1.2007): 75 g/l 
Лимит фаза II (от 1.1.2010): 30 g/l 

Цветова гама бял + Тонкарта LCS на ОИКОС 
Опаковки  1 - 4 - 14 l 

Токсикологична информация       
Продуктът не съдържа токсични субстанции или компоненти с тежки метали като хром или олово. Не 
съдържа токсични разтворители, ароматни съединения, хлорати. Не е отбелязана опасна 
полимеризация. Продуктът е негорим и безопасен, ако се употребява според техническите указания. 
Да се прочетат внимателно указанията за техника на безопасност: продуктът е с маркировка Xi, R41. 
Няма специални изисквания за съхранение и транспортиране: празните опаковки, отпадъците от 
продукта, събрани при разливане с помощта на инертни материали като пясък, пръст и др., се 
изхвърлят в съответствие с разпоредбите в конкретната страна и според действащото регионално 
законодателство. Транспортът се извършва, като се спазват международните спогодби. 

Обща информация         
Повърхността трябва да бъде напълно изсъхнала. В случай че мазилката е нова се изчаква поне 30 
дни до пълна карбонизация. Почиства се и се отстраняват несвързаните частици и люспите. Не 
трябва да има пресни поправки, влажни зони или инфилтрация. Върху ронливи повърхности се 
препоръчва нанасянето на КОНСОЛИДАНТЕ КАЛЧЕ на ОИКОС. 
Върху нови или боядисани стени се препоръчва нанасянето на замазка РАЗАТУРА АЛА КАЛЧЕ на 
ОИКОС. 
С четка се нанасят две ръце ПИТУРА АЛА КАЛЧЕ АДИДЖЕ: за първа ръка разреден с 15 - 20 % вода; за 
втора ръка разреден с 20 - 25% вода като се изчаква 4 часа между ръцете. 

Забележка         
Oikos S.r.l. гарантира за верността на информацията в този Технически лист. Въпреки това, 
Oikos не носи отговорност за крайния ефект, получен с негови продукти, поради 

 



    

невъзможността да контролира нанасянето. Поради това препоръчваме да се внимава при 
избора на продукт за всеки индивидуален проект. 
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