ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.
Декоративна боя с бели нишки, която придава античен завършен вид, подходяща за вътрешни
помещения, ви позволява да получите ясен, тъмен, леко грапав и в същото време- нежен
финиш, заради белите нишки в боята. ДЕКОРА е измиваема след около 3 седмици от момента
на приложението, негорим и гарантира добра пропускливост на водни пари. Това са
характеристиките, които правят Декора особенно подходящ като незаменим елемент от
обзавеждане в среда със старинен стил, като например хотели, обществени служби, др.

2. СЪСТАВ
Титаниев диоксид, емулсия на акрилни кополимери, специални нетоксични добавки. Не
съдържа вредни субстанции като разтворители и пигменти, съдържащи олово или хром.

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ.
Подготовка на основата
Шлифоване, запрашване, замазки – премахнете несъвършенствата с продукт STUCCOMURO или
POLISTUCK (за да получите много добра, равна повърхност), 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
1 или 2 слоя от PRIMER S (за справка- Технически лист за информация), разредена подходящо,
като интервала между двете ръце е 4-5ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението на ДЕКОРА е следното:
Приложете ДЕКОРА с вълнена ръкавица или четка за боядисване чрез кръгови движения, но не
непрекъснати, за да се постигне облачен ефект.
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Спечифично тегло: 1,030 + / - 30 гр/л
Вид на слоя: матов (не блестящ)
Цвят: избран от наличните цветове в Каталога
Вискозитет: тиксотропен вид
Разход: 7 – 8 кв.м./л
Температура на приложение: между 10°C и 30°C
Разреждане: готов за употреба
Опаковки: 4л полиетиленови контейнери
Време за изсъхване: сух при допир: 4-5ч; напълно сух 24- 48ч при 20°C
Приложение: четка или вълнена ръкавица
Съхранение: 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени.
HS-CODE: 32091000

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Декорация и защита за стенни повърхности с декоративен античен ефект, тип ДЕКОРА,
произведени от СПИВЕР; на основа, на титаниев диоксид, емулсионни или акрилни
кополимери, специални нетоксични добавки, след подходящо третиране на повърхността.
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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