ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Модерна и елегантна система за украса на стени
SOGNI SK е съвременна и елегантна професионална
система за украса на стени. Главното качество на това
полупрозрачно крайно покритие е металиковият или
призматичен ефект, който променя цвета в зависимост
от ъгъла, под който се наблюдава, придавайки леко
сияние на стенната повърхност. SOGNI SK е
високоустойчива миеща се боя, благодарение на което
е подходяща за всички зони у дома. Идеална е за
обществени и места с натоварен трафик като хотели, училища, болници и
офиси. Лесен начин да създадете различен дизайн със специален ефект в
живи цветове.
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. С късовлакнест валяк нанесете две ръце основа от
висококачествена интериорна боя.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:
SOGNI SK се предлага в девет предварително тонирани основи. За да получите допълнително
желания цвят, добавете определеното количество оцветител Adicolor към една от двете
основи SK101 или SK102, както е указано в цветовата таблица (или създайте нов цвят по Ваш
вкус). Разбъркайте добре, докато се получи еднородна смес.
НАНАСЯНЕ:
Ефект на намачкан плат
Върху суха и предварително боядисана повърхност, започвайки от горния
край на стената, нанесете с четка SOGNI SK върху приблизително 1 м2.
С тампон от груб плат или гюдерия, натопен в боята и изцеден от
излишъка, започнете произволно да потупвате, като въртите китката, за
да разнообразите шарката. Продължете с тази техника, като винаги
запазвате влажен края, докато покриете цялата стена.
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

Ефект на шпакловка
С пластмасовата шпакла SOGNI, вземете малко количество продукт и
нанесете върху стената с леки и кръстосани движения, за да получите
характерния релефен десен. Всеки ръб на шпаклата има различен
размер, което позволява да постигнете различни видове на шарката.
Продължете с тази техника, като винаги запазвате влажен края, докато
покриете цялата стена.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба или с до 5% вода, за да получите по-слабо изразена текстура.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: ............................
................................
................................................

време за съхнене при 25°C: ..........
относителна плътност: ..................
вискозитет (20°C): ...........................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
стойност: 200 гр/л)

1 л е достатъчен за:
ефект на намачкан плат: 4 ÷ 6 м2
ефект на шпакловка: 12 ÷ 14 м2
4 ÷ 6 часа
1040 ± 10 гр/л
4500÷6000 mPa.s
25 ± 2
90 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. Винаги завършвайте цялата стена, до ъглите, за да
избегнете евентуални следи при прекъсванията. 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.

2

