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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Топ клас декорация за завършване на интериорни пространства, матов, характеризиращ се с 

невероятна мекота и приятна текстура, наподобявайки на мека кожа и блясък на античен 

велур. ФИЙЛ се използва в закрити пространства в семпъл и шик среди, създавайки ефекта 

„мат и докосване“, създавайки голяма емоция при докосването на този финиш. ФИЙЛ се 

използва за декорации на обществени и частни околни среди. ФИЙЛ ви позволява да получите 

чрез много лесен начин на нанасяне, различни стилове с невероятна красота. ФИЙЛ е 

измиваем след около 3 седмици след приложение и не е горим. 

 

2. СЪСТАВ 

Неорганични и органични пигменти, акрилни кополимери в емулсия, меки на докосване 

полимерни микросфери, специални нетоксични добавки. Не съдържа вредни субстанции като 

оловни или хром-съдържащи разтворители и пигменти. 

 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на основата 

изравняване с шкурка, премахване на прах, постигане на еднакво ниво с използване на 

Stuccomuro, а след това полагане на слой от UNIVERSAL FISSATIVO, което трябва да бъде 

разтворено с вода: между 1:5 до 1:10 в зависимост от абсорбцията на повърхността, върху 

която трябва да бъде полагано. Позволете да изсъхне за поне 4ч и приложете 2 слоя от Primer S 

бял, оставяйки 4-5ч между всяко приложение. 

Приложение 

Приложението на ФИЙЛ е бързо и лесно. Има 4 различни метода на полагане: 

Пенелато ефект 

Приложете 1 слой от ФИЙЛ със специална четка СПАЛТЕР ДЕКОРА, нанасяйки кръстосани 

следи, докато цялата повърхност не се покрие. След 30мин повторете процедурата, прилагайки 
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2 слой ФИЙЛ върху стените, следвайки същата процедура. Първият слой може да бъде 

положен с валяк, за по-добро покритие на повърхността. 

Ригато ефект 

Приложете 1 слой от ФИЙЛ със специална четка СПАЛТЕР ДЕКОРА, нанасяйки продукта на площ 

от около 0,70-1м и веднага след това, разрошете повърхността с инструмент Артеметал Ригато , 

за да получите дизайн на ивици. Повторете по цялата повърхност. След около 30мин, 

повторете същата процедура прилагайки 2 слой от ФИЙЛ върху стената. Избягвайте да засичате 

позициите на фугите на 1 и 2 слоеве.  

Спатолато ефект 

Приложете 1 слой от ФИЙЛ със специална четка СПАЛТЕР ДЕКОРА, нанасяйки продукта на площ 

от около 0,70-1м. Веднага след това, минете повърхността с маламашка от неръждаема 

стомана по диагонал и правейки неправилни движения. Повторете докато цялата повърхност 

не бъде покрита. След около 30мин, повторете същата процедура прилагайки 2 слой ФИЙЛ, със 

същата процедура. Ако желаете, ФИЙЛ може да бъде директно нанесен с маламашка от 

неръждаема стомана, без използване на четка. 

Брокато ефект 

Приложете 1 слой от ФИЙЛ със специална четка СПАЛТЕР ДЕКОРА, нанасяйки продукта на площ 

от около 0,70-1м. Веднага след това, минете повърхността с инструмент СПАТОЛА БРОКАТО с 

кръгли и неправилни движения. Повторете докато цялата повърхност не бъде покрита. След 

около 30мин, повторете същата процедура прилагайки 2 слой ФИЙЛ, със същата процедура. 

Ако желаете, 1 слой ФИЙЛ може да бъде директно нанесен с валяк, за по-добро покритие на 

повърхността. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Специфично тегло: 1,103 + / - 5% кг/л   

Вискозитет 'Brookfield 3000 Cps (R5 – RPM50) at 25°C ± 15% 

Изсъхване на допир: 4-5ч при 20°С  

Напълно изсъхване: 24-48ч при 20°С 

Температура на приложение: между 5°С и 30°С 

Очакван филм на покритие: патиниран мат 

Разход: 5- 7 кв.м./ л (2 слоя) 

Разреждане: готов за употреба 

Цветове: избрани от Каталога 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 0,75 и 2,5л 

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

HS-CODE: 32149000. 
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5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Защитна декорация на стенни повърхности с високо декоративен рисунък и приятен на 

докосване, като ФИЙЛ на Спивер, съдържаща неорганични и органични пигменти, акрилни 

кополимери в емулсия, меки на докосване полимерни микросфери, специални нетоксични 

добавки. 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. 

 

 


