ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Силиконова велатура със златни и сребърно отблясъци
Висококачествено лесно за нанасяне прозрачно
покритие на силиконова основа със сребърни или
златни отблясъци, които ще вдъхнат живот и
дълбочина на всяка стена.
Осигурява добро паропреминаване на стената и я
защитава от влага, като я прави подходяща за миене.
Лесно и забавно е да се нанася със специалната
ръкавица Adicolor, използвайки леки кръгообразни
движения.
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
подкожушена боя, нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден както е указано и оставете да
изсъхне. Използвайте късовлакнесто мече и нанесете две ръце FONDO UNIVERSALE,
разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди нанасяне на крайното
покритие.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА
Цветовете от каталога VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО са на златна или на сребърна основа. За
получаването на желания цвят добавете определеното количество от оцветителите Adicolor
към основата VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО, както е указано в цветовата таблица (или създайте нов
цвят по Ваш вкус) и разбъркайте, докато получите еднородна смес.
НАНАСЯНЕ:
Потопете най-широката част от специалната ръкавица VELÉ в полировката,
като внимавате да не е прекалено много. Допрете ръкавицата към стената
и нанесете продукта с неправилни кръгови движения. При необходимост
отново потопете ръкавицата и подновете нанасянето на разстояние 30-40
см от мястото, където сте работили и постепенно слейте двата участъка,
като внимавате да не застъпите прекалено много. При двуцветен вариант
на VELÉ, нанесете втория цвят, чак след като първият е напълно сух.
Нанасянето на допълнителен втори цвят ще подобри ефекта и ще възпроизведе по-наситени
тонове.
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:
готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: ............................
време за съхнене при 25°C: ..........
време преди следващ слой: ..........
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: 15 - 20 м2
2 ÷ 3 часа
5 ÷ 6 часа
1000 ± 10 гр/л
4500 ÷ 6000 mPa.s
22 ± 2
95 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.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
с 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.

2

