
GLITTERY
CRISTALE DE ARGINT ÎN GEL PENTRU VOPSELE PE BAZĂ DE APĂ ȘI FINISAJE DECORATIVE

4910001

DESCRIERE

Emulsie  specială  tip  gel,  neutră,  care  decorează  pereții  cu  bucăți
minuscule și rafinate de sclipici argintiu.
GLITTERY  creează  un  efect  cristalin  modern,  caracterizat  prin  jocuri
elegante de lumini.
Dublă utilizare:
Ca nuanțator decorativ: gata de utilizare, a se amesteca în vopsele și
în finisaje decorative neminerale.
Ca  glazură:  după  diluarea  cu  apă,  se  aplică  GLITTERY  pe  finisaj
(vopsea  pe  baza  de  apă  sau  finisaj  decorativ,  chiar  și  de  natura
minerală),  creând  diferite  efecte  estetice,  în  funcție  de  instrumentul
folosit.
Ușor  de  utilizat  și  ideal  pentru  bricolaj,  se  amestecă  ușor  în  vopsea,
garantând rezultate estetice optime.
GLITTERY nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați.

INDICAŢII DE UTILIZARE

-  Aplicabil  pe  substraturi  tratate  anterior  cu  vopsele  pe  baza  de  apă
sau cu finisaje decorative, inclusiv de natura minerală.
-  Poate  fi  folosit  ca  atare  în  vopsele  sau  în  finisaje  decorative
neminerale.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini acrilice în emulsie apoasă
- Clasificare Indoor Air Quality: A+
- Densitate UNI EN ISO 2811-1: 1,04±0,05 kg/l
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
Raportat la un consum care nu depășește cel indicat și la o aplicare pe
o suprafață necombustibilă.
- Uscare (la 25 °C și 65% de U.R.): fără praf 30 min.; completă după 2
ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Aplicați  GLITTERY  pe  produsul  de  bază  ales,  pentru  a  obține  efectul
dorit.
Respectați metodele descrise în instrucțiunile de aplicare.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condițiile mediului și ale substratului:
Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura substratului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea substratului: <10%

Aplicare ca glazură pe finisaje:
- Instrumente: pensulă, rolă, tampon sau alte instrumente decorative.
-  Straturi:  unul  sau  mai  multe  straturi,  în  funcție  de  instrument  și  de
efectul dorit.
- Curățarea instrumentelor: cu apă, imediat după utilizare
- Diluare: 200% cu apă
- Randament orientativ: 15-20 m2/l, în funcție de produsul de substrat.
- Mod de aplicare:
Aplicați produsul și lucrați-l direct cu instrumentul ales.
Pentru  aplicațiile  cu  spatula  din  plastic,  se  recomandă  aplicarea
produsului mai întâi cu o pensulă.

Aplicare ca nuanțator decorativ:
0,250 l de GLITTERY în 1 l de vopsea sau finisaj decorativ nemineral
1 l de GLITTERY în 4 l de vopsea sau finisaj decorativ nemineral
Adăugați GLITTERY în produs și amestecați bine cu mâna.
Urmați instrucțiunile pentru aplicarea finisajului.
Adăugarea de GLITTERY nu modifică randamentul.
Consumul de material variază considerabil în funcție de tipul de efect
realizat.  În  cazul  lucrărilor  importante,  se  recomandă  o  probă
preliminară.

COLORAREA

Produsul este disponibil în varianta incoloră.
Produsul nu poate fi vopsit.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul  trebuie  să  fie  utilizat  de  preferință  în  termen de 2  ani  de  la
data  fabricației,  depozitat  in  recipiente  originale,  nedeschise,  și  în
condiții de temperatură adecvată.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat.  A/l:  vopsele  pentru  efecte  decorative  (pe  bază  de  apă):  200  g/l
(2010)
Conţine max.: 70 g/l VOC

Utilizați  produsul  conform normelor  de  igienă  și  siguranță  în  vigoare;
după  utilizare,  nu  aruncați  recipientele  în  mediul  înconjurător,  lasați
resturile  să  se  usuce  complet  și  tratați-le  ca  deșeuri  speciale.  Nu
aruncați  resturile  în  rețeaua  de  canalizare,  în  cursurile  de  apă  și  pe
pamânt. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Cristale  de  argint  în  gel  pentru  vopsele  pe  bază  de  apă  și  finisaje
decorative.
Pe  suprafeţe  interioare  pregătite  dinainte  se  aplică  învelişul  mural
decorativ  GLITTERY  4910001 pe  bază  de  copolimer  acrilic  în  emulsie
apoasă, într-un singur strat, în funcţie de consumul indicat.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt
furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania
nu  îşi  poate  asuma  totuşi  nici  o  răspundere  pentru  rezultatele  obţinute  după
utilizarea acestora,  întrucât  condiţiile  de  aplicare  nu sunt  sub controlul  său.  Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în
parte.  Prezenta  anulează  şi  înlocuieşte  orice  fişă  precedentă.  Pentru  informaţii
tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică +39 0418520527.
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