ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Лесна за нанасяне с четка или шпакла боя с ефект на
венецианска мазилка
VENYSE’ е елегантна и лесна за нанасяне декоративна
боя, наподобяваща класическата венецианска мазилка.
След задълбочена научноизследователска работа
Adicolor създаде специална формула, която позволява
нанасянето на този продукт само с четка или шпакла
дори от непрофесионалисти.

ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде гладка и еднородна. Уверете се, че е чиста, суха и здрава. В случай
на стари и ронливи стени или подкожушена боя нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден
както е указано и оставете да изсъхне.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:
Добавете определеното количество оцветител Adicolor към VENYSÉ според цветовата
таблица (или създайте нов цвят по Ваш вкус). Разбъркайте добре, докато получите
еднородна смес.
НАНАСЯНЕ:
С късовлакнесто мече или четка нанесете първата ръка грунд от тонирана
боя VENYSÉ, разредена с 10-15% вода и оставете да съхне за поне 6-8 часа.
С удобната 10-сантимертова четка натискайте максимално с неразредена
боя VENYSÉ на неравномерни кръпки (около 6-8 на един път) на
разстояние 10 см една от друга. Загладете всяка кръпка с шпаклата Venysé.
Завършете цялата повърхност с тази техника, след което повторете
нанасянето по същия начин, като запълните оставените преди това зони.
Много е лесно да добавите допълнителни петна, за да завършите десена,
ако е необходимо. Ако желаете допълнителна защита или още по-голям
гланц, със синтетична гъба нанесете покритие EASYWAX и преди да
изсъхне полирайте с мека кърпа.

Теразид ЕООД
София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg,
www.adicolor.bg

РАЗРЕЖДАНЕ:
Грунд: с 10-15% вода
Крайно покритие: готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: ............................
време за съхнене при 25°C: ..........
относителна плътност: ..................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
стойност: 200 гр/л)

1 л е достатъчен за: 3.5 ÷ 5 м2
8 ÷ 12 часа
1650 ± 20 гр/л
70 ± 1
68 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно
проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и да
намалите риска от различни тоналности. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте
използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Пазете от замръзване.
Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условията и възможностите за
използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена
добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без
предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.
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