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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Уникално покритие, от пластичен материал, за високо естетическа интериорна декорация, на 

основа чист метал, свързан с специална високотехнологична смола. ЛЕпливостта на Платината, 

жизнерадостта на Златото, определеността на Медта, компактността на Бронза и темперамента 

на Паладио, са петте елемента, които характеризират НОБИЛИС и му дават абсолютна 

автентична стойност, която никога не е била постигана от друг стенен финиш, до момента на 

пазара, на стилни декорации. НОБИЛИС дава една магична трансформация на всяка 

повърхност в един финиш- чиста емоция и благороден метал, видим, осезаем и който може да 

бъде докоснат. Със своя оригинален и изключителен външен вид, НОБИЛИС осветява и 

подобрява всяка стена или артефакт, като позволява на декоратора да даде творчески решения 

и предложения от изключителна красота и ексклузивност. Той може да бъде приложен като 

добавена стойност към среди и/или обекти с висока степен на престижност и атракция, както в 

частни домове, така и в обществени проекти. Висока устойчивост на измиване, устойчив на 

гъбички и бактерии. 

 

2. СЪСТАВ 

Специална епокси-полиамидна смола, съединение във водна емулсия, прахове от специален 

метален прах, повърхностно обработен, арматурни пълнители, добавки. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на основата 

Стенните повърхности е необходимо да бъдат грундирани със слой от PRIMER S, разреден с 

30% вода, като изсъхването трябва да бъде поне 24ч.  

Подготовка на продукта 

Смесете с електрическа бъркалка, НОБИЛИС- компонент А и компонент Б, за около 3 мин, 

тогава прибавете с бъркане избрания цвят от цветовете на НОБИЛИС, като извършвате 

перфектно смесването с най-голямо внимание.  

Живот на продукта/ време за работа 
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След перфектното смесване на трите компонента, сместа трябва да бъде използвана в рамките 

на 30 до 60мин, в зависимост от температурата на приложение. 

Приложение на продукта 

НОБИЛИС, веднъж смесен, представлява мека моделираща се смес/като глина, която 

приложена със стоманена маламашка, която позволява на декоратора, безкрайни вариации на 

техники и фантазия.  

Шлайфане, шкурене и полиране 
 

1 ФАЗА 

За първата груба и извайваща фаза на приложение, използвайте в следната последователност 

от полиране- с абразивни дискове, съответно: 220, 320, 400. Минимална първоначална 

скорост,постепенно увеличаване функцията на потреблението и проверка статуса, на 

абразивните дискове. 
 

2 ФАЗА 

Заглаждане и изравняване на ефекта от приложение на полиращите дискове 500, 800. 

Започнете на средна скорост, постепенно увеличете до достигане на максимална скорост. 
 

3 ФАЗА 

Полиране до ефект огледало, с приложение на абразивни дискове1500, 3000, 6000. 

Минимална скорост на изпълнение. 
 

4 ФАЗА 

Полирайте с полираща паста POLISH (тип BLU 3M) с въртяща полираща машина, стартираща при 

ниска скорост, постепенно увеличаваща до средна скорост. 
 

5 ФАЗА 

Крайното почистване трябва да бъде направено ръчно с хартиена кърпа,с помощта на леко 

обезмасляващ агент, разреден с 50% вода. 

 

 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло камп.А: 1,120 кг/л  + / - 5% 

Спечифично тегло камп.Б: 1,030 кг/л  + / - 5% 

Специфично тегло, цвят Платина: 2,5-3,0 кг/л 

Специфично тегло, цвят Мед: 3,2-4,5 кг/л 

Специфично тегло, цвят Злато: 3,0-4,0 кг/л 

Специфично тегло, цвят Бронз: 3,2-4,5 кг/л 

Специфично тегло, цвят Паладий: 3,5-4,9 кг/л 

Разреждане: готов за употреба, за гладко приложение, можете да разредите с 5-10% вода 

Приложение: маламашка от неръждаема стомана, после използавне на четка, валяк или спрей 

Смесващи пропорции: 10,22% компА ; 9,90% комп.Б ; 79,87% комп.С 

Изсъхване на докосване: 24ч при 20°С 
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Измиваем: след 48ч при 20°С 

Температура на приложение: между 10°С и 30°С 

Реакция на огън: негативна, ако продукта е приложен върху незапалима повърхност; материал 

на водна основа с дебелина по-малко от 0,600 

Разход: варира от 1 и 2кг на 1 кв.м. (в зависимост от желаната дебелина) 

Цвят: избран от цветовата гама в Каталог 

Опаковки: полиетиленови контейнери – комплект от 6,260 кг (А+Б+С) 

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

HS-CODE 

HS-CODE НОБИЛИС: 32149000 

HS-CODE цвят ПЛАТИНА: 80070080 

HS-CODE цвят МЕД: 74061000 

HS-CODE цвят ЗЛАТО: 74061000 

HS-CODE цвят БРОНЗ: 74061000 

HS-CODE цвят ПАЛАДИО: 74061000 

 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декорация на интериорни стенни повърхности с ефект финиш „чист метал“, тип НОБИЛИС на  

Спивер, с консумация от около 1,5кг/1кв.м., като предварително е положен 1 слой от PRIMER S 

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. 

 

 


