ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

SATINLUX
Сатенен финишен слой за вътрешна или външна употреба
Водоразтворим, със сатенен ефект, гланцов финишен слой за вътрешна
или външна употреба на основата на акрилни смоли. Идеален за
придаване на непожълтяващ, с мек отблясък, сатенен ефект, както и
допълнителна защита на декоративни покрития, бои и шпакловки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Като защитен, гланцов финишен слой със сатенен ефект за интериори и
екстериори.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Уверете се, че повърхността е чиста, суха и без люспи от боя. В случай че стената е ронлива
или има нестабилно участъци, нанесете слой от грунда ADIFIX, разреден, както е указано.
НАНАСЯНЕ: Нанесете един слой с четка или валяк.
РАЗРЕЖДАНЕ: готов за употреба
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: .............................
време за изсъхване (при 25°C): ....
..........................................................
нанасяне на втори слой (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: 10 ÷ 12 м2
1 – 2 часа устойчив на прах
2-3 часа сух на пипане
след 12 часа
1060 ± 10 г/л
240”
54 ± 1
20 ± 1 г/л (Кат. L 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.

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

