ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Изключителен колорит и усещане за мека коприна и гладко
кадифе с изтънчени златни или сребърни отблясъци
VELI&VELLUTI е висококачествено декоративно покритие
на водна основа, което придава елегантност и стил със
своите златни и сребърни отблясъци. Притежава
спиращо дъха сияние, несравним вид и усещането за
мека коприна и гладко кадифе. Последен писък на
модата!
Представете си класата и несравнимия чар на Вашите
стени. Те ще бъдат акцент във всеки интериор – в хотела, офиса, магазина,
ресторанта, или просто ще създадат уют във Вашия дом.
ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде гладка, еднородна и здрава. Уверете се, че е чиста и суха. 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 една или две ръце
FONDO UNIVERSALE, тониран със същия оцветител, който ще използвате и за крайното
покритие (1 оцветител на 2 л продукт), разреден с 20-30% вода. Оставете да съхне за поне 56 часа преди нанасяне на крайното покритие.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:
Цветовете VELI&VELLUTI са с основа Злато или Сребро. За да получите желания тон, добавете
определеното количество оцветител Adicolor към съответната основа,
както е указано в цветовата таблица (или създайте нов цвят по Ваш вкус).
Разбъркайте добре, докато получите еднородна смес.
Специалните наситени цветове VVFF01 до VVFF10 се предлагат
предварително тонирани или може да бъдат приготвени чрез системата за
тониране Instant Colour.
НАНАСЯНЕ:
Нанесете първата ръка VELI&VELLUTI със специалната пластмасова шпакла
20х8 см, така че да покриете цялата повърхност до получаването на гладък
завършек и оставете да изсъхне. Продължете с нанасянето на малко
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количество продукт, като произволно кръстосвате с шпаклата и заглаждате излишното
количество всеки път, за да получите типичния „кадифен ефект” и блясък. Едно последно
минаване преди изсъхването в желаната посока по цялата повърхност ще открои блясъка на
кадифения ефект.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма:
1 л е достатъчен за: 3,5 - 5 м2
време за съхнене при 25°C: ........... 3-4 часа – суха на допир
време за следващ слой: ................. 24 часа – напълно суха
относителна плътност: ................... 910 ± 20 гр/л
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) ......... 35 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална стойност:
200 гр/л)
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 за 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.
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