
 

Spiver s.r.l. - C.da Babbaurra, SS 122 - 93100 - Caltanissetta - Italy - P. IVA 00170780852 - 
R.E.A. CL-48645 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Метален декоративен финиш (злато, сребро и деривати) за интериорни пространства с ефект 

на коприна при докосване. МЕТАЛ АРТЕ се използва като финиш за стенна позлата (ефект 

„златни листа“), като специален финиш за колони и корнизи от гипс, като стени със завършен 

ефект на силно откроим, видим метал (полиран стомамен ефект). МЕТАЛ АРТЕ е възпламеним, 

като става напълно годен за измиване след около 3 седмици от приложението си. 

 

2. СЪСТАВ 

Специална акрилна емулсия, стабилни метални пигменти, UV устойчиви, неорганични и 

органични пигменти, добавки. 

 

3. МЕТОД 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 GENYUS SPECIAL, който е специална 

копринена боя- бяла или леко оцветена, правилно разредена, като интервала между двете 

ръце е минимум 4-5ч. 

 

Оцветяване 
Всеки артикул в каталога е разделен на 4 различни нива. За да се получи желания цвят трябва 
да добавите във всяка опаковка от 2.5л ARTHE METAL SILVER или ARTHE METAL GOLD, 
количеството от оцветител ARTHE както е посочено в таблицата по-долу: 
 
 

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

3 x 70ml 1 x 70ml 22ml 8ml 
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Приложение 

Има 3 начина за полагане на АртеМЕТАЛ: 

Ефект „Pennellato“: Разнесете слой от ArtheMETAL с инструмент- SPALTER DECORA върху 

повърхността чрез неправилни движения- следи от четката на кръст. След изсъхване за около 

12ч, повторете процедурата както при първия слой, за да получите желания финиш на черти и 

отлично покритие на повърхността. 

Ефект „Gold Leaf “: Разнесете слой от ArtheMETAL с инструмент- SPALTER DECORA, като 

покривате 1м2 на етап и веднага- с помощта на специалния инструмент ArtheMETAL, можете да 

получите този финиш. След изсъхване от около 12ч, повторете същата процедура, за да 

постигнеже желания ефект и отлично покритие на повърхността.  

Ефект „Frisè“: Разнесете слой от ArtheMETAL с инструмент- SPALTER DECORA, като покривате 

1м2 на етап и веднага след това- с помощта на специалния инструмент ArtheMETAL преминете 

отново през повърхността използвайки кръгови движения; продължете докато цялата 

повърхност е покрита.  След 12ч, повторете същата процедура както при първия слой, за да 

получите желания финиш и отлично покритие на боята. ArtheMETAL финиш може ясно да бъде 

видян, когато цялата повърхност е напълно изсъхнала – след около 4 до 5ч след приложение. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,094 + / - 5% кг/л 

Вискозитет: 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 при 

25°C 

Цвят: избран от Каталог 

Изсъхване: 1ч при докосване- напълно сух 

за 24ч при 20°С 

Разход: 10 кв.м./ л/ слой 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 

2,5л 

Разреждане: готов за употреба 

Приложение: валяк или четка 

Съхранение: 24м в неотворени опаковки, 

защитени от температурни промени. 

HS-CODE: 32091000. 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декорация и защита на вътрешни и външни стенни повърхности с акрилен измиваем завършен 

вид с пясъчно-метален ефект като АРТЕ МЕТАЛ на Спивер, приложен и завършен със специална 

четка като SPALTER DECORA 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. 

 

 


