
 
 

 
 

 

Описание Глинените бои UKU са 100% натурални и са произведени със слънчева енергия. За 
широката гама от цветове са използвани разнообразни глинени прахове и 
висококачествени пълнители за постигане на лесно нанасяне и отлични резултати. 

Употреба Подходящи са за боядисване на различни вътрешни повърхности (дървени 
повърхности, гипскартон, камък, тухла, глина, вар, др. минерални мазилки, бетонни 
блокове, Aeroc, Fibo, др.). Не са подходящи за влажни помещения (мазета, душ зони), 
също и за гланцови неабсорбиращи повърхности (стъкло, метал, др.). 

Цветове Бял, снежно бял, оранжев, горчица, сив, лилав, жълт, червен, син, бежов, карамел, 
зелен, черен. Общо над 30 цвята. Допълнително глинената боя може да бъде 
тонирана с естествени пигменти и глинените бои може да бъдат смесвани за 
създаването на нови нюанси. 

Свойства Глинената боя е без мирис и не съдържа органични летливи съединения или 
синтетични лепила и консерванти. Глинената боя не пречи на задържането на водни 
пари на основата, лесна е за нанасяне и е подходяща за вътрешни стени и тавани. 
Обработените с глинени цветове повърхности са матови, пастелни и не отразяват 
светлината. Глинената боя има добра покривност и добавя индивидуалност към 

гладките повърхности, оставяйки лека текстура на повърхността. Глинената боя 
инхибира мухъла и е подходяща за страдащи от алергии.  

Основа Основата трябва да е суха, абсорбираща и почистена от прах, боя (акрилна, маслена, 
др. неабсорбиращи гладки, лъскави бои) и лубриканти (масла, грес, др.) 

Условия Температурата на основата и на въздуха трябва да е над 50С. Може да се наблюдава 
малка цветова разлика между различни партиди от един и същ продукт, поради малки 
отклонения в цвета на естествените суровини. 

Инструменти Почистен контейнер, смесител за боя, мистрия, четки, валяци, спрей 

Смесване на 
боята 

Вземете чист контейнер за смесване на боята и изсипете праха в контейнера. 
Добавяйте постепенно вода при смесването, докато цветът стане равномерна гладка 
паста без никакви парченца. Почистете страните на съда с мистрия, тъй като 
смесването ще предизвика боята да се събира. Добавете още вода, ако е необходимо, 
като продължавате да бъркате, докато добавите цялото количество вода, посочено на 
опаковката. Ако цветът все още изглежда неравномерен, оставете за 15 минути и 
разбъркайте отново. Продължете докато всички парченца в сместта изчезнат. 
Оставете боята да престои за поне 30 минути преди употреба. 

Оцветяване Глинените бои могат да се смесват заедно. Когато оцветявате боята с пигмент, 
разтворете пигмента в малко топла вода до получаването на пастообразна хомогенна 
маса и я оставете да престои. Уверете се, че пигментът се е разтворил равномерно, 
след което смесете пастообразния пигмент с боята. В случай, че пигментът остава по 
страните на контейнера, почистете ги. Оставете сместа да престои за 30 минути и 
разбъркайте добре отново. 

Нанасяне Добре абсорбиращи основи (глинени и варови замазки, др.) трябва да се грундират с 
грунд UKU, за да се осигури равномерно залепване и абсорбция. За други 
повърхности, се препоръчва грундиране. Нанесете боята на два слоя, за да се избегне 
прозирането на евентуално по-тъмна основа през нанесения слой боя. Ако основата е 
абсорбираща, първият слой боя трябва да се подготви малко по-течен. За 
неабсорбиращи основи, първият слой трябва да се подготви по-гъст, за да се постигне 
по-добра и равномерна покривност. Оставете първият слой да изсъхне напълно преди 
нанасяне на втория. Когато боядисвате с четка, използвайте четката, за да нанасяте 



 
 

 
 

боята в различни посоки. Не задържайте четката на едно място прекалено дълго и 
много пъти, докато боядисвате, за да не смесите цвета на основата с боята и да се 
промени цвета. Когато използвате валяк, опитайте се да покривате повърхността така, 
че да скривате краищата на валяка. 

Краен слой Глинената боя може да се грундира, за да се увеличи здравината на повърхността. 
Разход Опаковка Вода Покривност 

 1 кг 1.4 – 1.8 л 5 - 6 м2
 

 5 кг 7 – 9 л 25 – 30 м2
 

 10 кг 14 – 18 л 50 – 60 м2
 

Опасност Избягвайте вдишването на прах и контакт с очите. В случай на контакт с очите, измийте 
с физиологичен разтвор. Пазете далеч от деца. 

Съхранение Сухата смес може да се съхранява в затворена опаковка при сухи условия в 
продължение на 2-3 години. Веднъж смесена, боята трябва да се съхранява в кофа с 
капак, отгоре с вода на хладно място за 6 месеца. При използване отново, да се излее 
излишната вода и да се разбърка добре. 

 

 


