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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Прекрасен финиш за интериорни стени от висок клас. СУСПЕНС е пластичен, успява да изрази 

своята креативност и професионалното умение на декоратора, с многопосочни движения, 

може да получи дълбоки ефекти от максимална елегантност и изтънченост.  

Благодарение на полимерната микрогранула, получената текстура придобива изключителна и 

приятна тактилна мекота. SUSPENSE се предлага в три ексклузивни варианта, които покриват 

изцяло всяка необходимост от обзавеждане:  

 СУСПЕНС СРЕБРО 

 СУСПЕНС АЛУМИНИЙ 

 СУСПЕНС МАТ 

 Благодарение на своите характеристики, СУСПЕНС гарантира голяма гъвкавост, 

обхващайки елегантност в класическа и неокласическа среда до използване в модерна 

среда, както на обществени места, така и в граждански домове. СУСПЕНС е незапалим, 

той става перфектно миещ се след около три седмици от нанасянето. 

 

2. СЪСТАВ 

Специална акрилна емулсия, смес от естествени и синтетични биостабилни слюди, полимерни 

микрогранули, органични и неорганични пигменти, добавки. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Подготовка на повърхността  

Ползвайте шкурка, обезпрашете, запълнете всички несъвършенства със СТУКОМУРО и 

нанесете слой от ФИСАТИВО УНИВЕРСАЛЕ, подходящо разреден с вода в съотношение 1: 5 

до 1:10 на базата на абсорбцията на носителя. Оставете да изсъхне най-малко 4 часа и 

нанесете два слоя ДЖЕНИУС СПЕШЪЛ- бял или желания цвят, до пълното покритие, 

подходящо разреден (виж съответния технически лист), с минимум 4-5 часа времетраене 

от слой до следващия. 
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Полагане 

Нанесете първият слой СУСПЕНС с ДЕКОРА СПАЛТЕР върху повърхността и направете 

многопосочни движения, докато се получи желания дизайн. След 24 часа нанесете втори 

слой СУСПЕНС, за да се получи крайният ефект, който ще настъпи след изсъхване, или 4-5 

часа след нанасянето.  

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло:  

 СУСПЕНС СИЛВЪР: 1,007 + / - 5% кг/л 

 СУСПЕНС АЛУМИНИО: 1,000 + / - 5% кг/л 

 СУСПЕНС МАТ: 1,101 + / - 5% кг/л 

Боядисване: цветовете могат да бъдат получени чрез тониращата система Global Tinting System 

Вискозитет: тиксотропен 

Разход: 10 кв.м./Л ( на слой ) 

Разреждане: 10% обемно с вода 

Опаковки: полиетиленови кофи от 2,5л 

Изсъхване на допир: 1ч при 20°С 

Изсъхване в дълбочина: 24ч при 20°С 

Температура на приложение: между 7°С и 30°С 

Инструмент за полагане: четка или спрей 

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

HS-CODE: 32091000 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декорация на вътрешни стенни повърхности с перфектно измиваем акрилен финиш от тип 

СУСПЕНС на Спивер, приложен и завършен със специален инструмент ДЕКОРА СПАЛТЕР 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. 

 

 

 


