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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Гъвкаво декоративно покритие за стена, което позволява получаването на декоративни 
покрития с дебелина и красота, с изключителна лекота на изпълнение и приятна тактилна 
мекота като на „яйчена черупка“. НАХИР позволява на дизайнера да извади навън цялото му 
вдъхновение и безкрайна креативност, и да придаде възможност за персонализация на 
работата. НАХИР се използва като основа (оцветена в бяло или оцветена) за оформяне релефа 
на всяка форма, при липсата на абсолютно отнемане до 5мм дебелина.  

След напълното изсъхване на продукта, той може да бъде декориран с нашата ВЕЛАТУРА 
(правилно оцветена). В процеса на приложение, НАХИР подобрява своите характеристики: 

- Отлична гладкост и лекота на приложение; 
- Голямо „отворено работно време“ (с цел да се намали или премахве проблема с 

фугите); 
- Отлична степен на запълване; 
- Без отнемане до дебелина от 5мм. 

 

2. СЪСТАВ 

Ценни смоли във водна емулсия, специални пълнители с висока устойчивост, титанови оксиди 
и/или желязо, добавки. Без съдържание на вредни субстанции като разтворители и хромати на 
основа пигмент или олово. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

НАХИР е продукт, за който се предлагат 3 декоративни техники за нанасяне, които са с високо 
естетическо въздействие: 

НАХИР РИГАТО, НАХИР БРОКАТО, НАХИР КРАКЪЛ. 

НАХИР РИГАТО 

Това е иновативно решение с изключителна красота и лекота на изпълнение, което е 

подходящо за използване в стил етник (венге ефект или ефект дъглас), и в модерен стил (тъмни 

нюанси и ивици, боядисани в светло). 

Гладки стени, с добро сцепление или гипсокартон. 

Приложете 1 слой от PRIMER S с четка или валяк, минимум 12ч след това продължете с 

изтеглянето на НАХИР, с помощта на пластмасома маламашка, внимавайки за разпределяне на 
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равномерен слой от между 2 и 3 мм. Веднага след това, с инструмент PETTINARTHE, завършете 

НАХИР с вертикален или хоризонтален метод на приложение (в зависимост от желания ефект); 

след изсъхване (след поне 24ч), приложете ВЕЛАТУРА с четка за боядисване, следвайки 

посоките на линиите и премахнете излишъка от продукт с инструмент SPUGNARTHE, винаги 

следвайки посоките на дизайна, на линиите. 

 
НАХИР БРОКАТО 
 
Това  е също така интериорно решение със значително въздействие, лекота на прилагане, 

който се използва не само в модерни, но и в стари антични среди. 

Гладки стени, с добро сцепление или гипсокартон. 

Приложете 1 слой от PRIMER S с четка или валяк, минимум 12ч след това продължете с 

изтеглянето на НАХИР, с помощта на пластмасома маламашка, внимавайки за разпределяне на 

равномерен слой от между 2 и 3 мм. Веднага след това, с инструмент BROCCATO маламашка, 

завършете НАХИР, с движения в кръгова посока. След изсъхване (след поне 24ч), приложете 

ВЕЛАТУРА с четка за боядисване и премахнете веднага излишъка от продукт с прозрачна 

маламашка (TRANSPARENT TROWEL). 

 

НАХИР КРАКЪЛ 

Това е много престижен финиш: специален и оригинален, ако е завършен с ВЕЛАТУРА КЛАСИК, 

също така елегантен и ценен ако се допълни с ВЕЛАТУРА ПЕРЛА (VELATURA PERLATA). 

Гладки стени, с добро сцепление или гипсокартон. 

Приложете 1 слой от PRIMER S с четка или валяк, минимум 12ч след това приложете FISSATIVO 

REOSAN без разреждане. След 24ч продължете с приложение на BASE CRACKLE с валяк, без 

разреждане. След 12ч приложете НАХИР със специална четка SPLATER DECORA, внимавайки да 

разпределяте равномерен слой между 2 и 3мм. В рамките на 24ч, НАХИР ще създаде неговия 

напукан ефект. След това завършете ефекта, прилагайки 1 или 2 слоя от ВЕЛАТУРА КЛАСИК или 

ВЕЛАТУРА ПЕРЛА ( VELATURA CLASSIC или VELATURA PERLATA) с четка за боядисване и 

завършете ефекта с инструмент SPUGNARTHE или ръкавица.  

Много важно е по време на тази фаза, температурата да не пада под 15°C. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,083  + / - 0,5% кг/л. 

Вид на слоя: матов. 

Цветове: бял + цветове отнашата цветова схема 

Вискозитет: 40000 cps +/-  5% 

Разход: 2-3 кв.м./л/слой 
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Разреждане: готов за употреба 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 15-5-0,750 

Съхнене: сух при допир 2-3ч, за напълно изсъхване: 7 дни (температура 20°C) 

Приложение: мистрия или четка 

Боядисване: цветовете могат да бъдат получени чрез тониращата система Global Tinting System 

Съхранение: 36м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени. 

HS-CODE: 32091000 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

НАХИР РИГАТО 

Украса за вътрешни стенни повърхности с ефект на оформени ивици от тип РИГАТО НАХИР 

на Спивер, с консумация на 2-3 кв.м./л. След полагане на основния слой от микрогранулите/по-

груб тип на PRIMER S, на Спивер и завършен с ВЕЛАТУРА (също на Спивер). Цената включва 

материали и монтаж, без скеле на кв.м. € …………………………….. 

 

НАХИР БРОКАТО 

Украса за вътрешни стенни повърхности тип покрито пано с брокат ефект от тип БРОКАТО 

НАХИР на Спивер, с консумация на 2-3 кв.м./л. След полагане на основния слой от 

микрогранулите/по-груб тип на PRIMER S, на Спивер и завършен с ВЕЛАТУРА (също на Спивер). 

Цената включва материали и монтаж, без скеле на кв.м. € …………………………….. 

 

НАХИР КРАКЪЛ 

Украса за вътрешни стенни повърхности тип покрито пано с напукан ефект от тип НАХИР 

КРАКЪЛ на Спивер, с консумация на 2-3 кв.м./л. След полагане на основния слой от 

микрогранулите/по-груб тип на PRIMER S, един слой от FISSATIVO REOSAN, и един слой BASE 

CRACKLE, и завършен с ВЕЛАТУРА 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. 

 

 


