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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Изискано и престижно декоративно покритие, подходящо за интериорен дизайн, 

характеризиращ се с изключителни проблясващи и блестящи скъпоценни кристали, които се 

получават от матово пигментирани микро-зони, които придават естествен тъмен и светъл 

нюанс. Благодарение на уникалните си характеристики, КРИСТАЛИЯ може да бъде използвана 

в много елегантни среди, както класически, така и неокласически тип, на модерни или 

обществени места, частни жилища. КРИСТАЛИЯ е незапалима, а е удачно да се изпира след 

около 3 седмици от приложението и. 

 

2. СЪСТАВ 

Специална акрилна емулсия, пигменти с кристален ефект, естествени и синтетични 

биостабилни слюди, матови елементи, пигменти, неорганични и органични добавки. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде добре подготвена и загладена, грундирана с FISSATIVO UNIVERSALE в 

подходящо разреждане с вода- от 1:5 до 1:10 в зависимост от абсорбцията на повърхността. 

Оставя се да изсъхне в продължение на около 4ч и се нанасят 2 слоя грунд PRIMER S, оцветен 

със същия цвят, какъвто е и цвета на финиш слоя, правилно разреден, като интервала между 

двата слоя е 4-5ч. 

 

Оцветяване на продукта 
Всеки артикул в каталога е разделен на 4 различни нива. За да се получи желания цвят трябва 
да добавите във всяка опаковка от 2.5л КРИСТАЛИЯ, количеството от оцветител ARTHE 
Concentrato, както е посочено в таблицата по-долу: 
 
 

Art. E Art. F Art. G Art. H 

3 x 70ml 1 x 70ml 22ml 8ml 
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Приложение 

Разнесете КРИСТАЛИЯ с помощта на SPALTER DECORA върху повърхността, използвайки 

неправилни движения наподобяващи кръст/ кръстосани движения. След 24ч приложете втори 

слой от КРИСТАЛИЯ, като се връщате обратно и работите върху повърхността- преди тя да 

изсъхне, за да получите желания финиш и отлично покритие на боята. Ефектът на КРИСТАЛИЯ 

ще се открои след 2ч на приложение. Много важно е стаята да бъде добре осветена, за да 

оцените елегантния кристален ефект. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,200 + / - 5% кг/л 

Цвят: избран от Каталог 

Вискозитет: 3000 cps ± 5% R6 RPM 100 при 25°C 

Разход: 9- 10 кв.м./ л/ за 2 слоя 

Разреждане: готов за употреба 

Приложение: четка, валяк или спрей 

Температура на приложение: между 7°С и 30°С 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 2,5л 

Изсъхване: 1ч на докосване при 20°С - напълно сух за 24ч при 20°С 

Съхранение: 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени. 

HS-CODE комп.А: 32091000 

HS-CODE комп.Б: 32065000 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декорация и защита на стенни повърхности с акрил-полиуретаново покритие, измиваем 

завършен вид с кристален финиш като КРИСТАЛИЯ на Спивер. Приложен със специална четка 

от тип SPALTER DECORA на Спивер. Цената включва материали и монтаж, без скеле на кв.м. € 

…………………………….. 

 

Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, 

които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са 

свързани с кочеството на продукта. 

 

 


