ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Интериорна класическа украса с ефект „Дамаска”
Една изключителна елегантна класическа стенна
украса с ефект на дамаска. Гланцовото покритие
може да бъде прозрачно или в стилните версии на
Сребро, Злато или Мед, нанесени върху матов
латекс, за да се пресъздадат украсите от миналото. I
DAMASCHI е покритие със специален ефект от типа
„направи си сам”. Създава уникален вид на Вашите
стени по възможно най-лесния начин – просто
потупвате с гъба, тампон от груб плат или по друг,
избран от Вас начин.
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 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. С късовлакнест валяк нанесете
една или две ръце висококачествена, миеща се, матова боя в цвят по ваш избор.
ЦВЕТОВЕ:
I DAMASCHI се предлага във версии Прозрачно и елегантно Злато, Сребро или Мед.
НАНАСЯНЕ:
Натопете гъбата, тампона от гюдерия или груб плат в
малко количество от избраната версия на I DAMASCHI,
като внимавате да не е прекалено много. Нанесете
директно върху боядисаната стена с леко потупване.
Нанасяйте произволно, като въртите допряната част на
инструмента към стената и без много да застъпвате
шарката, за да позволите на матовата основа да прозира през десена на глазурата.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба

Теразид ЕООД
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www.adicolor.bg

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
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) .........
максимална стойност: 200 гр/л)

1 л е достатъчен за: 15-20 м2
2 ÷ 3 часа
1000 ± 20 гр/л
2500÷3500 mPa.s
48 ± 1
66 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010,

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 недостиг на продукт.
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.
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