ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Завладяващо финишно покритие с металиков блякък
AMIRÉ е фантастично ново декоративно покритие за
интериори – една звезда, която подчертава гамата
на Adicolor. Идеалното допълнение към различни
продукти и обзавеждане, което ще придаде на
стените Ви примамлив завършек с магическо
сияние. AMIRÉ е високоустойчив, миещ се,
прозрачен филм, обогатен със специфичен златен
или сребърен блясък. Идеален е за създаването на
настроение във всяка стая. Може да се нанася върху
всяка интериорна боя, полирани мазилки или
просто където пожелаете да добавите нотка индивидуалност.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Високоустойчив, прозрачен покривен слой, облагороден с деликатен златен или сребърен
блясък, за индивидуален завършек на всяка боядисана повърхност.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Идеален за всякакъв тип добре боядисана повърхност или съществуваща мазилка, която е
чиста, суха и без прах или други субстанции, които биха влошили адхезията.
НАНАСЯНЕ:
Разбъркайте добре продукта преди употреба. Изсипете малко в тавичка, потопете средно
влакнест валяк и минете по суха повърхност, за да премахнете излишното количество
материал. Нанасяйте продукта по стената с вертикални и скосени движения, уверявайки се,
че точиците са равномерно разпределени по повърхността. Покрийте еднократно цялата
повърхност с тази техника на нанасяне.
РАЗРЕЖДАНЕ:
Готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: ............................
време за съхнене при 25°C: ..........
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: 10 - 12 м2
4-6 часа
1050 ± 10 гр/л
1500 - 2000 mPa.s
12 ± 1
58 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална

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

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Премахнете
ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Пазете 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.
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