ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Декоративна релефна мазилка за интериори
DECORDEK е пластична пастообразна мазилка,
специално създадена за постигане на уникални и
привлекателни релефни ефекти. Мазилката може да
се нанася както бяла, така и предварително
тонирана по много различни начини с дебелилна на
слоя 2-3 мм. Може да се използва в комбинация с
един или съчетание от различни цветове на пъстрите
финишни слоеве от VELÉ, VELÉ Silver&Gold, SHADÉ
или SOGNI SК според вкусовете. Единствената граница е границата на
Вашата фантазия.
ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. Нанесете един слой от грунда ADIFIX,
разреден както е указано и оставете да изсъхне. Препоръчително е да се грундират и нови
стени.
НАНАСЯНЕ:
Нанесете DECORDEK с пластмасова маламашка в неравномерен пласт с
произволен ефект. Продуктът дава възможност за възпроизвеждане на
различни ефекти. След 10-12 часа нанесете един или няколко цвята от VELÉ,
VELÉ Silver&Gold, SHADÉ или SOGNI SК според желания краен ефект.
Разгледайте каталога SHOW EFFECT и демонстрационното DVD, за да се
запознаете с детайлите на няколко от многото възможни дизайни.
ОЦВЕТЯВАНЕ:
DECORDEK се предлага като бяла база. Той може да бъде
тониран по желания и/ или след нанасянето да бъде
допълнително оцветен с финишен слой от VELE’ VELÉ Silver&Gold, SHADÉ,
SOGNI SK в разнообразни разцветки и свободни техники на нанасяне.
РАЗРЕЖДАНЕ:
готова за употреба
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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма: ........................... твърде разнородна според желания ефект
................................за финишното покритие зависи от
................................продукта
време за съхнене при 25°C: .........6-8 часа
време за следващ слой: ..............10-12 часа
относителна плътност: .................1480 ± 20 гр/л
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .....81 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална стойност:
200 гр/л)
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не нанасяйте при температура на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно
проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостиг на продукт и
намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте
използвали такова, преди продуктът да изсъхне. 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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