ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Престижна венецианска полирана мазилка на варова
основа
Висококачествена полирана мазилка от типа „стуко
венециано”, направена от фина вар и мраморно
брашно. Изключително гладко и полирано покритие на
Mizaar със сигурност ще внесе престиж на всеки
интериор и перфектно ще хармонира както с
модерните, така и с античните стилове.

ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да е гладка и еднородна. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава.
В случай на стари и ронливи стени или на нестабилни участъци, нанесете слой от ADIFIX,
разреден както е посочено и оставете да изсъхне. Като използвате късовлакнесто мече,
нанесете основен слой от FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне
поне за 5-6 часа преди да нанесете мазилката.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:
Представените нюанси са получени чрез добавяне на определено количество от избраните
оцветители към бялата основа, както е показано в таблицата с формули. Разбърква се с
помощта на бъркалка и бормашина на ниска скорост. Може да създадете нови цветове, като
промените пропорциите по свой вкус.
Препоръчваме приготвянето на цветовете да става поне 12 часа преди употреба.
НАНАСЯНЕ:
Нанесете първия основен пласт от оцветения продукт върху цялата
повърхност в тънък слой, като използвате чиста и полирана неръждаема
маламашка с обли ръбове и оставете да изсъхне за минимум 4-6 часа.
Продължете с крайния ефект, като използвате същата маламашка.
Нанасяйте в неравномерни кръпки и заглаждайте всяка кръпка в
движение. Различният размер на маламашката определя различен краен
ефект. Запълнете цялата повърхност по този начин, а след това се върнете и повторете
нанасянето по същия начин, като запълвате празните пространствата. Направете финална
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шпакловка с малко количество от продукта, като винаги извършвате кръстосани движения.
Упражнявайте силен натиск върху маламашката, за да излъскате покритието и да засилите
блясъка. Ако желаете допълнителна защита и по-голяма лъскавина, нанесете последна ръка
от EASYWAX със синтетична гъба и преди да изсъхне, полирайте с мек плат.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: .............................
време за съхнене при 25°C: ...........
време преди втора ръка ...............
относителна плътност: ...................
вискозитет (при 20°C): ..................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
максимална стойност: 200 гр/л)

1 л е достатъчен за: 1.5 ÷ 2.5 м2
3 ÷ 4 часа, суха на допир
4 ÷ 6 часа
1650 ± 20 гр/л
30000 ÷ 35000 mPa.s
70 ± 1
10 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010,

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно
проверете разходните норми и размера на площта, за да избегнете недостиг на материала и
да намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте
използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Предпазвайте от замръзване.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
топла вода
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.

