
Dekoratívny vosk pre interiéry na vodnej báze pre minerálne dekoratívne záverečné úpravy na báze vápna
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PATINA

POPIS
 
PATINA je dekoračný vosk na vodnej báze pre interiér,
určený na ošetrenie minerálnych dekoratívnych vrchných
náterov na vápennej báze. 
Vosk PATINA dokáže vytvoriť povrchy s mimoriadne
vysokým leskom. Je dostupný v rôznych farebných mierne
perleťových odtieňoch a zaručuje vysoko dekoratívny efekt.
Je ľahko nanášateľný, rýchloschnúci a vhodný na ručné či
mechanické leštenie.
Produkt PATINA vytvára na ošetrenom povrchu mierne
vodoodpudivý povlak.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Aplikovateľný na:
-minerálne dekoratívne vrchné nátery.
-Prípravok PATINA je možné použiť aj pri dekoratívnych
povrchových úpravách neminerálneho charakteru, na
pórovitých a absorpčných povrchoch. Povrchy dekorované
prípravkom COCRET_ART je možné jednoducho
užívateľsky prispôsobiť prípravkom PATINA.
Zvážte optimálny perleťový vzhľad, podľa druhu produktu,
ktorý chcete dekorovať.
V prípade aplikácie na mimoriadne matný povrch môže byť
ovplyvnený výsledný estetický efekt.
Ošetrené povrchy čistite suchou textíliou.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh spojiva: emulzná zmes polyetylénových a
parafínových voskov
-Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 
Neutrál: 1,01 ± 0,05 g/ml
Zlato, Striebo, Bronz: 1,02 ± 0,05g/ml
-Viskozita v balení: tixotropná pasta
-Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za
30 min;
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrch steny:
Produkt PATINA nanášajte na minerálne dekoratívne
vrchné nátery na vápennej báze. Povrch podkladu musí byť
pevný, bez voľných nesúdržných častí a suchý.
Skôr, ako pristúpite k aplikácii dekoračného vosku PATINA
nechajte schnúť poslednú vrstvu minerálneho
dekoratívneho náteru - u tenkovrstvových povrchových
úprav minimálne 24 hodín a u úprav typu marmorino či
obdobných aspoň 48 hodín.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
Teplota okolitého vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C
Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Aplikácia: oceľové hladidlo a vlnená handrička či textília
- Riedenie: neriedi sa (pripravený na použitie)
- Počet vrstiev: 1 
- Postup pri nanášaní:

pomocou handričky naneste tenkú vrstvu produktu
PATINA. U výrazne rovinných plôch môžete použiť špachtľu
z nerezovej ocele.
Akonáhle je nanesená vrstva vosku PATINA suchá na
dotyk, vyleštite ju handričkou.
Ošetrené povrchy môžete leštiť ručne alebo pomocou
orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlekom.
- Náradie očistite ihneď po použití vodou.
- Indikatívna výdatnosť: závisí do značnej miery od typu
prekrývanej povrchovej úpravy. Pri hladkých, stredne
nasiakavých povrchoch 20 m²/l 
-Náradie očistite ihneď po použití vodou.
-Na čistenie a údržbu povrchov ošetrených voskom
PATINA používajte suchú textíliu.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný v neutrálnom bezfarebnom prevedení
(0001) ako aj v striebornom (0070), bronzovom odtieni
(0150) a zlato (0190).
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal.
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 
HESLO TEXTU
 
Dekoračný vosk pre interiér na vodnej báze, určený na
ošetrenie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na
vápennej báze. Umožňujte vytvoriť povrchy s mimoriadne
vysokým leskom. Naneste jednu tenkú vrstvu a vyleštite
ručne handričkou alebo pomocou orbitálnej leštičky s
príslušným vlneným návlekom.
Výdatnosť: 20 m²/l, v závislosti od nasiakavosti povrchovej
úpravy.
Produkt PATINA neplní vodoodpudivú funkciu a vytvára
mierne hydrofóbny povlak.
Dodávka a nanášanie materiálu ................. € na m².
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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