ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Декоративна мазилка с имитация на мрамор и гранит за
интериори и екстериори
Лесен начин за постигане на мраморен ефект
Възпроизвежда ефекта на луксозните естествени
камъни, като мрамора и гранита, по лесен и
икономичен метод. Вече всеки може лесно да създаде
фантастични рамки, пана и колони и да обогати вида на
кухните, баните, стълбищата или жилищната площ.
Декоративната мазилка е идеална за създаването на
необикновен завършек и за подчертаването на стените
на хотели, ресторанти, магазини или търговски центрове.
ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна или екстериорна стена.
ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ НА ДОСТАВКА:
Всеки от осемте цвята е така подбран, че да отговаря на определен вид
мрамор или гранит. Продуктът се предлага в комплект от основа, ефектено
оцветено покритие и предпазващ финишен слой, четка за нанасяне,
специална шпакла и маркер за фуги. Комплект 1 съдържа по 1 литър от
всеки продукт, а Комплект 2 – по 2 литра от продуктите.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. С четка или мече
нанесете един или два грундиращи слоя с избраната мазилка, разредена с
20-30% вода. В случай, че стените са нови, стари или ронливи и има
подкожушена боя, първо нанесете един слой грунд ADIFIX, разреден, както
е указано и оставете да изсъхне.
НАНАСЯНЕ:
Използвайте специалната четка Desiré и нанесете MARMI&GRANITI
неравномерно по повърхността, посредством къси движения на кръст, като
обръщате четката и застъпвате всеки път. Започнете с нанасянето от горния
край на стената и работете надолу. След около 10-15 минути, когато
продуктът е започнал да изсъхва, минете леко с кръстосани движения с
шпаклата Desiré, за да загладите надигнатите частици и постигнете желания
краен ефект. След около 24 часа, когато продуктът вече е напълно сух,
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нанесете 2-3 три слоя от защитния лак ADILUX с текстилно мече, за да постигнете желания
блясък. Може да създадете изкуствени фуги и драскотини с помощта на маркера,
предоставен в комплекта. Препоръчително е предварително да отбележите фугите, за да сте
сигурни в добрия краен резултат.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
.

M&G ефект

Грунд

Adilux

.

разходна норма:...........................
2
2
2
1 л е достатъчен за: ......................
4-12 * м
10 -12 м
10-12 м
* Разходната норма зависи от избрания цветен ефект. Проверете в каталога или върху опаковката за конкретната
разходна норма.
разреждане:
готов за употреба или до 2-3%
20-30%
готов за употреба
време за съхнене при 25°C: 4 -6 hours часа суха на допир; 5-6 часа за сл. покритие 2-3 часа суха на допир
1 ден, напълно суха
5-6 часа за сл. покритие
V.O.C. (2010 EC стойности)
26 гр/л
18 гр/л
20 гр/л
(Кат.L BA max.: 200 гр/л)
(Кат.L BA max..30 гр/л) (Кат.L BA. max.200 гр/л)

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно
проверете разходната норма, както и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и
да намалите риска от различна тоналност. Също така е препоръчително да смесите
продуктите, когато използвате различни партиди и множество опаковки за една и съща
работа. Пазете 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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