ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

FONDO UNIVERSALE
Грунд за покрития с декоративен ефект
Оцветен, завладяващ грундиращ слой, създаден специално за нанасянето
на покрития с декоративен ефект от линия Sogni. Този основен слой
гарантира идеални резултати при максимална издръжливост.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Всяка обикновена вътрешна или външна стенна
повърхност за боядисване, на основата на гипсова шпакловка или
измазана стена.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Грундирането трябва да бъде гладко и
равномерно. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и без люспи от боя.
В случай на стара или ронлива стена или при наличие на неустойчива боя,
нанесете един слой грунд ADIFIX, разреден както е указано.
НАНАСЯНЕ: С помощта на късокосмест валяк нанесете един или два слоя с
FONDO UNIVERSAL, разреден с 20-30% вода, и оставете да изсъхне поне за
5-6 часа преди нанасянето на фина шпакловка.
РАЗРЕЖДАНЕ: с 20 ÷ 30% вода
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: .............................
време за изсъхване (при 25°C): ....
време за втори слой (при 25°C):....
относителна плътност: .................
вискозитет (20°C): ...........................
съдържание на твърди частици (%):
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .........
стойност: 30 гр/л)

1 л е достатъчен за: 8 ÷ 10 м2
30-40 минути сух при допир
след 6-8 часа
1480 ± 20 г/л
15000 ÷ 18000
70 ±
18гр/л (Кат. A BA от 2010, максимална

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над
28°C. Внимателно проверете разходните норми и размера на площта, за да избегнете
недостиг на материала и да намалите риска от разминаване в тоновете. Предпазвайте 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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www.adicolor.bg

