ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Фин пясъчен ефект за интериорни помещения
Тази нова фино текстурирана декоративна мазилка на
основата на естествени кварцови пясъци, ще подчертае
всяка вътрешна стена с фантастичен хармоничен ефект.
Тя може да бъде оставена изцяло матова в естествения
си вид или да бъде обогатена с повърхностно покритие
на VELÉ Злато или Сребро за още по-зашеметяващ
резултат. SANDÉ е много лесна за полагане и има
предимството да се отстранява лесно, ако след време
решите да смените декорацията в стаята.
ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или на
нестабилна боя, нанесете слой от ADIFIX, разреден както е посочено, и оставете да изсъхне.
Като използвате късовлакнесто мече, нанесете един или два слоя от FONDO UNIVERSALE,
тониран със същия оцветител Adicolor, който ще бъде използван за финишното покритие (1
оцветител на 2 л продукт) и разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне за 5-6 часа, преди
да нанесете последната ръка.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:
Добавете определено количество от оцветителя Adicolor към бялата база SANDÉ, както е
указано на цветовата схема (или създайте нови цветове по Ваш вкус) и разбъркайте
внимателно до получаването на еднородна смес.
НАНАСЯНЕ:
Използвайте четката Sandé, натопете само нейния връх в продукта и
нанесете неравномерно по повърхността с къси, кръстосани движения,
като завъртате и препокривате всеки път в различна шарка и осигурявате
равномерно разпределяне на песъчинките по повърхността. Започнете
нанасянето от горния ъгъл на стената и покривайте площи от 3-5 м2,
според специфичните условия. Винаги поддържайте ръба мокър.
Финишен слой VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО: SANDÉ може да бъде оставена в нейния типичен и
изцяло матов ефект или, по желание, може да се обогати с нежни златни или сребърни
оттенъци. За целта оставете да изсъхне и нанесете с кръстосани и разнообразни движения
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последна ръка от VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО, разредена с 20% вода, със същата Sandé четка.
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОДУКТА:
Характерно за SANDÉ е, че е лесна за премахване, ако решите да промените декорацията на
вашата стена. За да го направите, просто намокрете стената с разтвор от вода и сапун. След
като е добре накисната, отстранете покритието с шпакла или стъргало.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба или с до 5% вода.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма:
време за съхнене при 25°C: ...........
време преди следващо покритие:
отворено време: ............................
относителна плътност: ...................
вискозитет (при 20°C): ....................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
стойност: 200 гр/л)

1 л е достатъчен за: 6 ÷ 8 м2
4 ÷ 5 часа – суха на допир
10 ÷ 12 часа
10 ÷ 15 минути
1600 ± 20 гр/л
25000 ÷ 28000 mPa.s
70 ± 1
36 ± 1 гр/ (Кат. L BA от 2010, максимална

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно
проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостига на материал и
намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте
използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Предпазвайте 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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