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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Много ценен цикъл за интериор от най-висок клас, във вид на истинска външна оксидация/ 

окисление. Тя ви позволява да получите истинско окисление, което е много популярно в 

съвременната архитектура. Благодарение на силния си експресивен характер, ОКСИ ДАРТЕ се 

интегрира изключително добре в шикозни и градски среди, върху открити бетонни 

конструкции, жива дървесина, мат и стари мрамори, благодарение на гъвкавостта на ОКСИ 

ДАРТЕ. ОКСИ ДАРТЕ благодарение на уникалния си метод на приложение ви позволява да 

получавате неограничени творчески уникални и оригинални решения. ОКСИ ДАРТЕ, пълен 

цикъл на изпълнение, гарантира отлична устойчивост на вода и миене, и може да се използва 

както отвън, така и отвън. 

 

 

2. СЪСТАВ 

ОКСИ ДАРТЕ ЖЕЛЯЗО: комбиниран прах, съдържащ железни прахове и добавки. 

ОКСИ ДАРТЕ МЕД: прахообразен състав, съдържащ медни прахове и добавки. 

ОКСИ ДАРТЕ BINDER: течност, съдържаща органични свързващи вещества, стабилизатори, 

добавки. 

АКТИВАТОР: течен продукт, съдържащ ускорители за окисляване от неорганичен характер, 

стабилизатори, добавки. 

MATT PROTECTOR 2K: защитен прозрачен двукомпонентен полиуретан, съдържащ 

полиуретанови смоли, стабилизатори, добавки. 

 

 

 

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 
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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. 

Подготовка на сместа ОКСИ ДАРТЕ 

Смесете с електрически миксер, опаковка от 2,5кг ОКСИ ДАРТЕ ЖЕЛЯЗО МЕД в опаковка от 

1,67л ОКСИ ДАРТЕ БИНДЕР (получената смес има приблизителен живот от около 24ч). 

Необходимо е постоянно да смесвате продуктите по време на приложение, за да избегнете 

утаяване, която ще причини хомогенност на сместа. 

Разнасяне 

Приложете 2 слоя от сместа с валяк, с къс косъм. Минимум 12ч между всяко приложение 

оставете да изсъхне поне за 12ч. 

Окисление 

Приложете Активатор- 1 или 2 слоя с четка, в зависимост от приложението и дебелината на 

продукта и следователно на промени в реакционните времена на ОКСИ ДАРТЕ, за да се получат 

различни нюанси. С помощта на различни инструменти получавате различни стилове, които ви 

позволяват да получите неограничени декоративни решения. Оставете поне за 24ч. 

Препоръчваме да разгледате обяснителното видео за приложение. 

Защита 

Смесете 2 компонента Протектор Мат 2К – 100 части от комп.А, 20 части от комп.В, за 5мин с 

права шпатула, оберете добре стените и дъното/ или с електрически смесител. Оставете 

продукта за 5мин. Приложете с четка или валяк, 2 слоя използвайки кръстосана техника за 

нанасяне, като оставяте 24ч между всяко приложение. След смесване на PROTECTOR MATT 2K, 

той трябва да бъде използван в рамките на 2ч при 20°C. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Специфично тегло (обемна плътност) 

ОКСИ ДАРТЕ ЖЕЛЯЗО: гр/л. 2010 + - 5% 

ОКСИ ДАРТЕ МЕД: гр/л. 1930 + - 5% 

ОКСИ ДАРТЕ БИНДЕР: гр/л. 1005 + - 5% 

АКТИВАТОР: гр/л. 1010 + - 5% 

Изсъхване пълен цикъл: на докосване 4-5ч при 20°С  

Напълно изсъхване, пълен цикъл: 24-48ч при 20°С 

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

Очакван филм на покритие: нормален 

ПОКРИТИЕ (пълен цикъл върху гладка основа): 

ОКСИ ДАРТЕ: 260 гр/кв.м. + - 10% 
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ОКСИ ДАРТЕ БИНДЕР: 175 гр/кв.м. + - 10% 

АКТИВАТОР: от 250 – 500 гр/кв.м. (в зависимост от финалния финиш) 

МАТ ПРОТЕКТОР 2К: от 150- 200гр/кв.м. (2 слоя)  

Разреждане: готов за употреба 

Цветове: избрани от Каталога 

Опаковки: полиетиленови контейнери  

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

HS-CODE: 32149000. 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Защитна декорация на стенни повърхности с високо декоративна стойност и ефект на истинско 

окисление, тип ОКСИ ДАРТЕ на Спивер, съдържащ метални пигменти, кополимери в емулсия,  

специални нетоксични добавки, след подходящо третиране на основата с грунд Primer S- в цвят 

от цветната схема. 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. 

 

 


