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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Невероятно красив декоративен ефект, получен чрез симбиозата от два продукта: Ню Консепт 

ефект Травертино и Арте Чера Топ.  

Суровини за силно естествен ефект: вар и пчелен восък. Успехът на Ню Консепт ефект 

Травертино е в благородния му външен вид, в общата му многостранност и универсалност на 

приложение. Поради своята възвишеност и специален ефект, Ню Консепт ефект Травертино 

може да се използва за обогатяване на обществени и частни обекти, стар стил, но също така 

касически, неокласически, модерен, етно, др. Перфектно дишащ, без поява на гъбички и 

бактерии, с отлична измиваемост. 

 

2. СЪСТАВ 

Специален дълго отлежала вар, варовиков пълнител с контролиран състав от елементи,  

нетоксични добавки. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на основата 

На идеално гладка основа, нанесете с валяк или четка 1слой Праймер РВ, който има отлична 

способност за фиксиране, особено за по-проблемни повърхности (като гипсокартон, цимент, 

керамика, др.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оставете основата да изсъхне за поне 24ч и приложете първия слой от , Ню Консепт ефект 

Травертино с маламашка от неръждаема стомана- нормално, без да оставяте следи или релеф; 

при напълно изсъхване, пристъпете към полагане на 2 слой и веднага разнесете с валяк- тип 

гъба; веднага след това „нарисувайте“ гладки страни на Ню Консепт ефект Травертино с 

маламашка от неръждаема стомана; изчакайте 5 до 10мин и когато тя започне да съхне, 

надраскайте хоризонтално повърхността с „японска“ шпатула. След завършване на стената, 
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набраздете повърхността със стоманена маламашка (перфектно почистена) в хоризонтална 

посока, така че само гладката полирана повърхност да е полирана. 

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,669 кг/л  + / - 1% 

Вискозитет: тиксотропен вид 

Съхнене: сух при допир 2ч, при 20°C 

Температура на приложение: между 10 и 30°C 

Реакция на огън: клас А1 

Разход: 1 кв.м./л 

Цветове: от Каталога 

Разреждане: готов за употреба 

Опаковки: Ню Консепт, полиетиленови контейнери от 14/ 4,67 л; 

Арте Чера Топ: 4/ 0,750 л 

Арте концентрато: 0,600/ 0,070л 

 

 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ 
 

Ню Консепт ефект Травертино 

Всеки елемент от цветната схема е разделен на 4 различни нива, всяко от което кореспондира 

с определена буква: А, В, С и D. За да получите цвета, добавете точното количество от Арте 

концентрато към 14л Ню Консепт ефект Травертино, както е показано по-долу: 

 

Art. А Art. B Art. C Art. D 

3 x 600 ml. 1 x 600 ml. 3 x 70 ml. 1 x 70 ml. 

 

Променяйки дозата на Арте концентрато, ви позволява да получите безкраен набор от цветове. 

 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ АРТЕ ЧЕРА ТОП (ВАКСА) 

Всеки елемент от цветната схема е разделен на 4 различни нива, всяко от което кореспондира 

с определена буква: А, В, С и D. За да получите цвета, добавете точното количество от Арте 

концентрато към 14л Ню Консепт ефект Травертино, както е показано по-долу: 

 

Art. Е Art. F Art. G Art. H 

3 x 70 ml. 1 x 70 ml. 22 ml. 8 ml. 

 

Променяйки дозата на Арте концентрато, ви позволява да получите безкраен набор от цветове. 
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СЪХРАНЕНИЕ: 24м в неотворени опаковки, далеч от температурни разлики/промени. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ: цветовете са налични посредством оцветяваща система: Global Tinting System. 

 

HS-CODE: 31249000 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА 

Декорация и защита за вътрешни стенни повърхности с декоративна система  Ню Консепт 

ефект Травертино, с травертинов ефект от отлежал варовик, контролиран и отлежал, с 

нетоксични добавки, пигменти устойчиви на светлина и алкали, защита и постоянна 

пигментация със специален тип вакса- Арте Чера Топ 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. 

 

 


