
 
 

 

 

ТИП 
Стійкий декоративний матеріал, поєднюючий мармуровий пісок з перламутровою 
базою 

ОБЛАСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Інтер’єр. 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ Покриття з перламутровим оксамитовим ефектом. 

ВЛАСТИВОСТІ 

Витримує очищення миючими засобами 
Володіє високою міцністю 
Змінює відтінки залежно від освітлення і кута зору 
Залежно від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки. 
Гарна адгезія. 
Екологічно чисте покриття. 

УМОВИ 
НАНЕСЕННЯ 

Температура: + 5 - + 30 ° С Вологість: не більше 80% 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Пензель, валик, шпатель з нержавіючої сталі, компресор. 

РОЗВЕДЕННЯ 
Готовий до застосування.  
Під шпатель: до 10-15% води.  
Під задувку: до 25-40% води. 

ВИТРАТИ 
МАТЕРІАЛУ 

4-6 м.кв./л. / 0,200-0,300гр/м.кв 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,4 + 0,03 кг/л при t=20 С 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою. 

ВИСИХАННЯ 
На відлип: 12 годин; 
Повний: 24 години; 

СКЛАД 
Водоемульсійний синтетичний сополімер у водній дисперсії. Спеціальні 
перламутрові пігменти. 



РЕАКЦІЯ НА 
ВОГОНЬ 

Негативна, якщо суміш наноситься на незаймисті підстави. 

КОЛІР БАЗИ Сріблястий 

ТОНУВАННЯ Універсальними пастоподібними або рідкими барвниками. 

УПАКОВКА 5 кг. 

НАНЕСЕННЯ 

Нанести фоновий шар грунту FONDO AL QUARZO (за необхідності можна 
тонувати), мінімум через 6-8 годин нанести декоративне покриття "ASSIRIA" (в 
бажаному кольорі, при цьому кольори тонування FONDO AL QUARZO і ASSIRIA 
однакові, це дозволяє спростити робочий процес для швидкого досягнення 
хорошого результату). Рекомендація! За умови запорошених необроблених стін 
необхідно перед FONDO AL QUARZO нанести грунт ISOEDECO. 

ОХОРОНА ПРАЦІ І 
НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Суміш не містить шкідливих речовин, пігментів або інших компонентів, що містять 
важкі метали, такі як хром або свинець. Крім того, в складі не має ароматичних і 
хлорованих розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я 
полімеризації. Склад не горючий і за умови його правильної технічної експлуатації - 
є нетоксичною, нешкідливою речовиною. Рекомендується дотримання звичайних 
запобіжних заходів, передбачених для роботи із сумішами на водній основі. При 
зберіганні, переміщенні та транспортуванні не потрібне дотримання особливих 
умов. При випадковому пролитті суміші необхідно зібрати, використовуючи інертні 
абсорбуючі матеріали, такі як пісок, глина і т.д. і знищити як звичайні тверді 
відходи. 

ТЕРМІНИ 
ЗБЕРІГАННЯ 

1 рік в оригінальній, закритій упаковці при температурі + 5 - + 30 ° С. 
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