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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Прекрасен декоративен финиш за интериорни пространства с ефект „светеща перла“. Той ви 

позволява да получите чрез максимална простота на приложение, един изключително красив 

„огнено-пламтящ“ резултат. АРДОРЕ е особенно удачен за използване в модерна среда и/или 

неокласическа обстановка, където се изисква елегантност- за обществени сгради и частни 

жилища. АРДОРЕ е възможно да бъде измиван след около 3 седмици  от приложението, 

незапалим е и осигурява добра пропускливост на вода. 

 

2. СЪСТАВ 

Органични и неорганични пигменти, акрилни кополимери в емулсия, специални нетоксични 

добавки. Няма налични вредни вещества, като разтворители и пигменти на основа, на олово 

или хром. 

 

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 грунд PRIMER S с нюанс на цвета Z-90, като 

интервала между двете ръце е минимум 4-5ч. 

Приготвяне на сместа 

Прибавете 70мл ARTHE CONCENTRATO – цвят по избор и бавно смесете всичко ръчно. 

Продуктът ще бъде готов за употреба (сместа има „живот“ около 15 дни). 

Приложение 

Разнесете слой от АРДОРЕ с инструмент- SPALTER DECORA върху повърхността чрез неправилни 

движения- на кръст. Изчакайте около 20мин и започнете да натискате с иноксова маламашка. 

След около 10мин завършете повърхността с иноксовата маламашка, като повтаряте 

движенията от предишната фаза. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,020 + / - 5% кг/л 

Вискозитет: тиксотропен вид 

Изсъхване на допир: 4-5ч при 20°С 

Изсъхване в дълбочина: 24-48ч при 20°С 

Температура на приложение: поставяне с четка, довършване с неръждаема  мистрия от инокс 

Очакван вид: матов 

Разход: 10 кв.м./л 

Разреждане: готов за употреба 

Цветове: цветни картели 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 2,5л 

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

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

HS-CODE: 32149000 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА 

Декорация и защита на вътрешни стенни повърхности с декоративен ефект, тип АРДОРЕ на 

Спивер, на база неорганични пигменти и органични, акрилни кополимери в емулсии, 

специфични нетоксични добавки, след подходящо третиране с грунд PRIMER S и цвят посочен в 

картела.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. 

 

 


