
GLITTERY
KRYŠTÁLIKY STRIEBRA V GÉLE PRE VODOVÉ FARBY A DEKORAČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4910001

POPIS

Špeciálna  neutrálna  gélová  emulzia,  ktorá  dekoruje  steny  veľmi
malými a rafinovanými striebornými lesklými kamienkami.
GLITTERY  vytvára  moderný  kryštálový  efekt,  charakterizovaný
elegantnou hrou svetla.
Dvojité použitie:
Ako  dekoračný  toner:  pripravený  pre  rozptýlenie  vo  farbách
a povrchových úpravách, neminerálneho pôvodu.
Ako lazúra:  po rozriedení  s  vodou sa GLITTERY aplikuje na povrchovú
vrstvu  (na  vodovú  farbu  alebo  dekoračný  náter,  aj  minerálneho
pôvodu),  vytváraním  rôznych  estetických  efektov,  v  závislosti  na
použitom náradí.
Jednoducho  použiteľná  a  ideálna  pre  domácich  majstrov,  ľahko  sa
rozptyľuje v náterovej farbe a zaručuje optimálne estetické výsledky.
GLITTERY neobsahuje formaldehyd a pridané plastifikačné činidlá.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

-  Je  aplikovateľný  na  povrchy,  ktoré  boli  predtým ošetrené  vodovými
farbami  alebo  dekoračnými  nátermi,  vrátane  farieb  s  minerálnym
pôvodom.
-  Je  použiteľný  v  stave,  v  akom  sa  nachádza,  v  náteroch  alebo
dekoračných povrchových úpravách, aj s neminerálnym pôvodom.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylové živice vo vodnej emulzii. 
- Klasifikácia Kvality vzduchu v miestnosti: A+.
- Objemová hmotnosť podľa UNI EN ISO 28111-1: 1,04 ±0,05 kg/l.
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: trieda A2 s1 d0.
Vzťahuje  sa  na  spotrebu  neprekračujúcu  uvedené  hodnoty,  a  na
aplikáciu na nehorľavý povrch.
Schnutie  (pri  25°C  pri  65%  rel.  vlhkosti):  bez  priľnutia  prachu  po  30
minútach; úplne suchý po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Aplikujte  GLITTERY  na  vopred  zvolený  podkladový  prostriedok  kvôli
realizácii požadovaného efektu.
Postupujte v súlade s postupmi, popísanými v pokynoch pre aplikáciu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: min. +8 °C / max. +35 °C.
Relatívna vlhkosť prostredia: < 75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
Vlhkosť podkladu: < 10%

Aplikácia ako lazúra na povrchových úpravách:
- Náradie: štetka, valček, hladidlo alebo iné dekoračné náradie.
-  Vrstvy:  jedna  alebo  viacero  vrstiev,  v  závislosti  na  náradí  a
požadovanom efekte.
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Riedenie: 200 % s vodou.
-  Orientačná  spotreba:  15-20  m2/l  v  závislosti  na  podkladovom
výrobku.
- Spôsoby aplikácie:
Aplikujte výrobok a opracujte ho priamo, zvoleným náradím.
Pre  aplikáciu  plastovým  hladidlom  sa  odporúča  naniesť  výrobok

najskôr štetkou.

Aplikácia ako dekoračný toner:
0,250 l GLITTERY v 1 l farby alebo dekoračného náteru neminerálneho
pôvodu;
1  l  GLITTERY  v  4  l  farby  alebo  dekoračného  náteru  neminerálneho
pôvodu.
Pridajte GLITTERY k výrobku a dôkladne ručne rozmiešajte.
Postupujte v súlade s pokynmi pre aplikáciu povrchovej úpravy.
Pridanie GLITTERY nemení jej výdatnosť.
Spotreba materiálu sa výrazne mení v závislosti od typu realizovaného
efektu. V prípade prác veľkého rozsahu sa odporúča prípravná skúška.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v bezfarebnej verzii.
Výrobok nie je možné tónovať.

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

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)
Obsahuje max: 70 g/l VOC

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

Kryštáliky  striebra  v  géle  pre  vodové  farby  a  dekoračné  povrchové
úpravy.
Nátery,  na  vopred  pripravené  povrchy  v  interiéri,  dekoratívnym
náterom muriva GLITTERY 4910001, na báze akrylátového kopolyméru
vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.
Dodávka a pokládka 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 +39 0418520527.
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