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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

ВЕЛАТУРА е полупокриващ финиш както за вътрешни, така и за външни стени, формулирано с 

акрилоксилоксанни емулсии, характеризирани с фин декоративно-античен  ефект. Покритието 

може да се полага и по-гладко, и по-грубо, върху минерални и синтетични основи. При 

полагане на открито върху SPIVERSIL ANTICO, то произвежда елегантни ефекти на светлосянка, 

които обогатяват и защитават финиша на външните стени, гарантирайки отлична 

водоотблъскваща мощност и в същото време- висока пропускливост на водна пара, на 

повърхността (VELATURA RUSTICA FINISH). При полагане на вътрешни повърхности, може да се 

прилага след предходно третиране с REOSAN OPACO (ако се изисква гладък карен ефект), за да 

се гарантира добра способност за измиване и отлична устойчивост срещу бактерии (VELATURA 

CLASSIC FINISH). Декоративната гъвкавост, античния ефект и отличното представяне на цвета и 

неговата устойчивост, открояват ВЕЛАТУРА като отличен продукт за външни стенни 

повърхности, особено в центрове на стари градове и също така като декорации на вътрешни 

старомодни среди. 

 

2. СЪСТАВ 

Акрилно-ксилоксални емулсии, леки устойчиви пигменти, добавки. 

 

3. МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ВЕЛАТУРА се доставя като неутрална база от 4л, който могат да бъдат оцветени с  ARTHE 

CONCENTRATO или GLOBAL TINTING SYSTEM, според означенията, посочени в цветовата схема.  

ВЕЛАТУРА РУСТИКА финиш, направен от SPIVERSIL ANTICO и VELATURA.  

За вътрешно приложение върху гладки повърхности (гипс, гипсови плоскости или гладки 

повърхности за боядисване), крайно необходимо е да се приложи 1 слой от PRIMER RV, след 

24ч можете директно да приложите SPIVERSIL ANTICO с маламашка от неръждаема стомана и 

да придадете финиш ефект с пластмасова маламашка., след 24ч, за да получите VELATURA 

RUSTICA финиш, приложете ВЕЛАТУРА (оцветена с цвят от цветовата схема) с четка за 

боядисване и получете крайния ефект или посредством маламашка с гъба, или с вълнена 

ръкавица, която се използва за декорация. За външни повърхности като циментова или 
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варовикова основа, или повърхности с RASSANTE W-04, основата трябва да е здрава и не трябва 

да има никаква следа от стара боя. В този случай е препоръчително да използвате специални 

продукти, за да премахнете следи от стари бои и други такива. Тогава приложете 1 слой от 

SPIVERSIL PRIMER (специален фиксиращ грунд), разреден 100%. След 24ч приложете SPIVERSIL 

LISCIO разреден в ъсотношение 50% с вода и изчакайте поне 12ч, и тогава приложете 

SPIVERSILANTICO с маламашка от неръждаема стомана и придайте финиш ефект с пластмасова 

маламашка. След 24ч, за да получите ВЕЛАТУРА РУСТИКА финиш, приложете ВЕЛАТУРА (цвят 

избран от цветната схема) с четка за боядисване и получете финиш ефект посредством 

маламашка с гъба или вълнена ръкавица, която се използва за декорации. 

ВЕЛАТУРА КЛАСИК финиш 

Направена от REOSAN OPACO и ВЕЛАТУРА. Шлифоване, запрашване, замазки – премахнете 

несъвършенствата с продукт STUCCOMURO или POLISTUCK, 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 REOSAN OPACO, разредена подходящо (вижте техническа 

информация за продукта), като интервала между двете ръце е минимум 4-5ч. След 24ч 

продължете с приложение на ВЕЛАТУРА (изберете цвят от наличните цветни схеми) с четка или 

веднага, докато боята е все още прясна, преминете по повърхността с кръгови движения, със 

специална вълнена ръкавица. Внимание: не полагайте върху влажна стена или ако природните 

условия не са добри- например при мъгляво време или условия на валежи. Прилагайте при 

температури между 5 и 30°С. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,040  + / - 5% 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 4л 

Цветове: цветни схеми, избрани от Каталога 

Разход: 5-7 кв.м./ л 

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

Изсъхване: 12-24ч при 20°С  

Разреждане: готов за използване 

Вискозитет: 200” – 250” Ford Cup №4 

Приложение: четка 

HS-CODE: 32091000. 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

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

отблъскващ, с античен тип финиш на ВЕЛАТУРА от Спивер, приложен с четка и завършен- с 
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четка или гъба. 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. 

 

 


