
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРИОРНА ЛАТЕКСНА БОЯ - БЯЛА

TERAFLEX® VISION професионална интериорна латексна боя е със снежна белота за силно на-
товарени вътрешни повърхности. Тя е с добре изразена, изключително фина и равномерна 
структура с копринено усещане на цвета. Устойчива е на стареене,  не пожълтява и не про-
меня цвета си. Подходяща е за жилища, обществени сгради, хотели, търговски центрове и 
др. При необработвана повърхност е препоръчително грундиране с TERAFLEX® Универсален  
грунд преди боядисване или Универсален строителен грунд концентрат 1:10. 

СВОЙСТВА:
• Изключително висока покривност - клас 2
• Износоустойчиво покритие - клас 2  

на устойчивост на мокро триене
• Без разтворители

E: info@marisanbg.com
E: officesf@marisanbg.com
E: officepl@marisanbg.com

T: +359 82 519 721, M: +359 885 005 053
T: +359 2 42 69 644, M: +359 884 120 660
Т: +359 64 977 766, М: +359 889 577 742

Русе 7009, ул. Калнъ Дере 15
София 1415, ул. Околовръстен път 98
Плевен 5800, ул. Вит - Амбалажно поле 9

Цвят: бял

Разход: 100-130 ml/m2 за 1 слой

Опаковки:

Покривност: (при 1 слой боя)

15 L

15 L

150 m²

9 L

9 L

90 m²

1 L

1 L

10 m²

2,5 L

2,5 L

25 m²



2,5 L

ПРОФЕСИОНАЛНА ЦВЕТНА ИНТЕРИОРНА ЛАТЕКСНА БОЯ

TERAFLEX® VISION професионална цветна интериорна латексна боя за силно натоварени въ-
трешни повърхности. Тя е с добре изразена, изключително фина и равномерна структура с 
копринено усещане на цвета. Устойчива е на стареене и не променя цвета си. Подходяща е за 
жилища, обществени сгради,  хотели,  търговски центрове и др. При необработвана повърх-
ност е препоръчително грундиране с TERAFLEX® Универсален грунд преди боядисване или 
Универсален строителен грунд концентрат 1:10. 

V-101
корал

V-103
пепел от рози

V-105
банан

V-107
розов цвят

V-109
праскова

V-111
кафе лате

V-113
киви

V-114
божур

V-104 
шампанско

V-106
манго

V-108
люляков цвят

V-110
крем ванилия

V-112
капучино

V-102
тюркоаз

СВОЙСТВА:
• Изключително висока покривност - клас 2
• Износоустойчиво покритие 
• Без разтворители

Разход: 100-130 ml/m2 за 1 слой

Опаковка:

Покривност: 
(при 1 слой боя) 2,5 L 25 m²

Поради спецификата на печатния процес, отпечатаните тук цветове 
е възможно да се различават от оригиналните в цветовите картели. 
Препоръчваме изборът на цвят да стане от реален цветови картел.


