
 

 

 SAHARA CRYSTAL FINE  

 

 

ТЕХНІЧНА КАРТА 

ТИП 
Паропроникне декоративне покриття в дрібній фракції, що володіє 
делікатним перламутровим ефектом з дивовижною грою світла, з 
частинками кварцу розміром не більше 0,3 мм. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Інтер'єр 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ Перламутровий ефект з дивовижною грою світла 

ВЛАСТИВОСТІ 

Водорозчинна, практично не має запаху, нетоксична, незаймиста, 
екологічно чиста у відношенні до людини і навколишнього середовища. 
Дозволяє дихати пофарбованим поверхням. 
Стійка до стирання. 
Легко наноситься. 
Чудовий декоративний ефект. Колорується. 

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

ІНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ Пензель, шпатель-жабка 

РОЗВЕДЕННЯ Готовий до застосування 

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛА 0,2-0,25м2/кг 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,32 +/- 0,2 гр/мл 

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ Водою 

ВИСИХАННЯ 
На відлип: 6-8 годин; 
На повторне фарбування: 12 годин; 
Повне: 48 годин. 

СКЛАД 
Акрилові смоли в водної дисперсії, мінеральні добавки, що полегшують 
процес нанесення і плівкоутворення. Спеціальні металізовані пігменти, 
частинки кварцу розміром не більше 0,3 мм. 

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи 

КОЛІР БАЗИ Срібно-білий. 

ТОНУВАННЯ Універсальними пастоутворюючими барвниками 

УПАКОВКА 5 кг 

НАНЕСЕННЯ 

Перед нанесенням нанести грунтовку "ISOEDECO", разбавити 1 до 5 
питною водою, після висихання, нанести фоновий шар фарби FONDO 
PER VELATURA SETA в два шари, розбавити питною водою 30-40% час 
висихання між шарами не менше 6-8 годин і після повного висихання 24 
годин, нанести кистю декоративне покриття "SAHARA FINO" 



ОХОРОНА ПРАЦІ І 
НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

У матеріалі відсутні шкідливі речовини, пігменти або інші компоненти, 
що містять важкі метали, такі як хром або свинець. Крім того, в 
матеріалі немає ароматизованих і хлорованих розчинників. Не 
спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Матеріал не 
горючий і за умови його правильної технічної експлуатації є 
нетоксичною, нешкідливою речовиною. Рекомендується дотримання 
звичайних запобіжних заходів, передбачених для роботи із матеріалами 
на водній основі. При зберіганні, переміщенні і транспортуванні не 
потрібно дотримання особливих умов. При випадковому пролитті 
матеріал необхідно зібрати, використовуючи інертні абсорбуючі 
матеріали, такі як пісок, глина і так далі і знищити як звичайні тверді 
відходи. 

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 2 роки в оригінальній, закритій упаковці при температурі +5°С - +35°С 

 

 

 

 

 

 


