
1. Могат ли лодъчните бои да се използват за резервоари с питейна вода? 

a. Продуктите на Sea-Line са разработени като покритие на лодъчни и яхтени повърхности 

и различни материали като ламинат, дърво, стомана и т.н. Нашата компания няма 

сертификация от национални здравни институции, които да позволяват използването на 

продуктите ни за танкове с питейна вода. 

2. Може ли да се нанесе полиуретанова боя върху повърхност, боядисана с еднокомпонентен 

продукт? 

a. Не, полиуретанът е двукомпонентна боя (основа с втвърдител) и след нанасянето върху 

еднокомпонентен продукт не може да се получи абхезия (слепване) на двата продукта. 

Боята ще започне да се лющи и ще се появяват компрометирани участъци. 

3. Може ли лодъчното дъно да се боядиса с полиуретанова боя? 

a. Да, можете да покриете дъното с полиуретанова боя, която се отличава с висока 

механична устойчивост. Препоръчваме такова решение, ако лодката не е постоянно на 

вода, а се спуска за кратко и не е изложена на риск от обрастване. След всяко 

използване обаче е необходимо обилно измиване със сладка вода. 

4. Може ли самополираща се или твърда противообрастваща боя да се нанасят върху алуминиеви 

повърхности? 

a. Sea-Line HARD- и Sea-Line самополираща се противообрастващи бои не са 

предназначени за алуминиеви повърхности. Те съдържат меден оксид, който в контакт с 

алуминия предизвиква галванична корозия. За алуминиеви повърхности сме 

разработили серията „ ALU-PLUS“. Самополираща се противообрастваща боя, която 

осигурява отлично слепване към алуминия и е с 30% по-ефективна от другите 

противообрастващи покрития. 

5. Може ли противообрастващата боя да се разрежда? 

a. Има такава възможност, но не я препоръчваме поради риск от намаляване 

ефективността на боята. Ако все пак прецените, че е необходимо разреждане, то 

максималното допустимо е до 5%. 

6. Необходимо ли е винаги да се зашкурва повърхността преди нанасяне на два различни продукта 

един върху друг? 

a. Да, ние препоръчваме такова зашкурване, за да се изглади повърхността и да се осигури 

възможно най-добро сцепление. Зашкурената повърхност трябва задължително да се 

почисти от прах и омазняване.  

7. Могат ли различни цветове полиуретанови бои да се смесват, за да се получат нови цветове? 

a. Да, полиуретаните на Sea-Line могат да се смесват. Разликата в цветовете е само във 

вложените пигменти. Важно е обаче да се съблюдават точните пропорции между 

основа, втвърдител и разредител! 

8. Може ли да се добавя допълнително количество втвърдител, за да се ускори реакцията? 

a. Не добавяйте втвърдител, тъй като това допълнително количество не може да се усвои 

напълно от основата и ще реагира с последващите слоеве боя, което от своя страна ще 

доведе до дефекти по крайното покритие. Само стриктното следване на 

производствените инструкции,  гарантира отличен краен ефект. 

9. Може ли повърхността да се обезмасли с ацетон? 

a. Не препоръчваме използване на ацетон за обезмасляване. Този продукт се изпарява 

бързо и повърхността обикновено остава недобре почистена. 

10. Може ли надраскана повърхност да се покрие директно с боя? 

a. Ако деругите не са дълбоки, те трябва да се полират с полир-паста с ниска абразивност. 

Надводни части от гелкоута могат ефективно да се реновират със специализирания 

продукт „DRY FAST gel coat“. Дълбоките деруги трябва да се обработят преди полиране с 

епоксиден кит, а като свърващ слой с боята, да се нанесе подходящ грунд.  

11. Могат ли да се използват универсални разредители? 

a. Не препоръчваме използването на универсални разредители. Различните съставки, 

използвани в различните продукти, могат да доведат до лошо сцепление, образуване на 

петна, разтичане и други.  


