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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Елегантен финиш, който се характеризира с прекрасни метални отблясъци и пясъчни микрони, 

които се открояват и придават лек ефект на светлосенки, както и фантастичен перлен ефект. 

Покритието е много приятно на допир и благодарение на специалните характеристики на 

ЗЕФИРО, гарантира отлична гъвкавост по време на приложение и създаване на елегантност в 

класическа и некласическа среда, и се откроява в модерни среди като обществени и части 

места. ЗЕФИРО е запалим и се превръща в перфектно измиваем след 3 седмици от 

приложението му. 

 

2. СЪСТАВ 

Специално емулсионен акрилен микс от естествени и синтетични слюди, пясъчни микрони, 

органични и неорганични погменти, добавки. 

 

3. МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на основата 

Шлифоване, запрашване, замазки – премахнете несъвършенствата с продукт STUCCOMURO, 

като приложите един слой от от FISSATIVO UNIVERSALE в подходящо разреждане с вода- от 1:5 

до 1:10 като се основавате на абсорбцията на повърхността. Оставя се да изсъхне в 

продължение на най-малко 4ч и нанесете 2 слоя грунд PRIMER S- бял или леко оцветен, 

правилно разреден (отнесете се към Технически лист с информация), като интервала между 

всеки слой и другите да бъде минимум 4-5ч. 

Оцветяване на продукта 

Всеки цвят в нашата цветова схема има различен нюанс. За да се получи желания цвят, 

прибавете в 2,5л ЗЕФИРО СРЕБРО или ЗЕФИРО ЗЛАТО, количество от ARTHE CONCENTRATO, 

според следната таблица: 

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

3x70ml 1x70ml 22ml 8ml 
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Приложение 

Разпределете ЗЕФИРО неразреден, директно със специален инструмент – маламашка DECORA’, 

в различни посоки, като в повечето случаи е достатъчен само един слой, за да получите 

правилно покритие на цялата повърхност. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,104  + / - 5% кг/л 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 2,5л 

Цветове: цветни схеми, избрани от Каталога 

Разход: 10 кв.м./ л/ слой 

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

Изсъхване: 12-24ч при 20°С  

Разреждане: готов за използване 

Вискозитет: 4800cps ± 5% R6 RPM100 при 25°C. 

Приложение: с четка, валяк или спрей 

HS-CODE: 32091000. 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декорация и защита на външни и вътрешни повърхности с акрил силикат, водно 

отблъскващ и устойчив на водни пари, тип ЗЕФИРО от Спивер, приложен и завършен- със 

специален инструмент, маламашка DECORA’ от 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. 

 

 


