ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.
Декоративно покритие за стена, нетоксичен, без пожълтяване, пропусклив за водни пари, с
аромат по време на приложението, устойчив на гъбички и бактерии. Благодарение на своя
елегантен финал, той се използва както в обещественни места (хотели, магазини, ресторанти,
т.н.), така и като престижна околна среда в частни домове. КАРАВАДЖО обединява
префиненоста на венецианската мазилка, оригиналната елегантност, текстилната мекота,
пречупването на светлината характерна за древните стенни тъкани. КАРАВАДЖО позволява да
се получи ефект, който не може да се пистигне с традиционни системи и покрития, творчество
или декоратор, като има възможност за получаване на различни ефекти във всяко приложение
и оригинална адаптивност във всеки интериор.

2. СЪСТАВ
Специална акрилна емулсия, размесена с природна слюда, био стабилни синтетични,
органични пигменти и неорганични 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 от боята на водна основа GENYUS SPECIAL
разредена подходящо (вижте техническа информация за продукта), като интервала между
двете ръце е минимум 4-5ч.
Оцветяване на продукта
Всеки артикул има 5 градации, за да си получи различен нюанс. За да получите желания цвят,
добавете количество от ARTHE CONCENTRATO посочено в таблицата по-долу към 4л от боя
КАРАВАДЖО:
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Art. Y
1 x 600 ml.

Art. E
3 x 70 ml.

Art. F
1 x 70 ml.

Art. G
22 ml

Art. H
8 ml

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението на КАРАВАДЖО е лесно и бързо. Има 3 различни метода на приложение:
- Ефект „Спатолато“: нанесете първи лек слой със специална прозрачна маламашка (Caravaggio
plastic transparent trowel) с дебелина 0,5 до 1мм и оставете да изсъхне за поне 6 до 8ч.
Приложете втори слой от КАРАВАДЖО в малки площи от около 1 кв.м. и веднага се върнете
върху приложената повърхност, за да загладите нежно, движейки инструмента в различни
посоки. Продължете за цялата площ по същия начин.
- Ефект „Дамаскато“: приложете първи лек слой КАРАВАДЖО – от 0.5 до 1мм, използвайки
подходящ пластмасов инструмент (Caravaggio plastic transparent trowel) и оставете да изсъхне
за поне 6 до 8ч. Приложете втори слой КАРАВАДЖО и след изсъхване добавете малко продукт
върху инструмент- Spiver “Red Trowel - Broccato” с помощта на четка за боядисване (снимка
№6); приложете Caravaggio върху цялата повърхност като „потупвате“ повърхността с
неправилни движения (снимка №7); оставете така за около 5мин и тогава с много чист
инструмент- Spiver “Red Trowel - Broccato” се върнете на повърхността като изтегляте
инструмента леко в различни посоки (снимка №8).
- Ефект „Брокато“: приложете първи лек слой – от 0.5 до 1mm КАРАВАДЖО, използвайки
подходящ пластмасов инструмент (Caravaggio plastic transparent trowel) и оставете да изсъхне
за поне 6 до 8ч. Приложете втори слой от КАРАВАДЖО (малко по-дебел слой от първия) на
малки площи около 1 кв.м. и се върнете отново върху повърхността с подходящ инструмент
(Spiver “Red Trowel - Broccato”) правейки кръгови движения; повторете същата операция за
цялата повърхност.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Спечифично тегло: 1,300 кг/л + / - 5%
Цвят: от каталог за цветове
Вискозитет: тиксотропен вид
Разход: 4 – 4,5 кв.м./л
Разреждане: готов за употреба
Опаковки: полиетиленови контейнери от 4л
Съхнене: сух при допис 2ч, в дълбочина- 24ч при 20°C
Приложение: неръждаема мистрия от инокс
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Боядисване: цветовете могат да бъдат получени чрез тониращата система Global Tinting System
Съхранение: 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени.
HS-CODE: 32091000

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
Декорация за вътрешни стенни повърхности с декоративен ефект, тип КАРАВАДЖО за кадифен
ефект на Спивер, с консумация на 0,250л/кв.м. след полагане на 2 слоя, боя на водна основа
тип GENYUS SPECIAL 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.
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