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ТЕХНІЧНА КАРТА 

ТИП Фінішне декоративне покриття 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Інтер'єр 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ 
Матеріал, що володіє ефектом "Античного оксамиту" з дивовижною грою 
світла. 

ВЛАСТИВОСТІ 
Розводиться водою, нетоксичний незаймистий екологічно чистий відносно 
людини і навколишнього середовища. Дозволяє дихати забарвленим 
поверхням Стійкий до стирання. Легко наноситься. Тонується. 

УМОВИ НАНЕСЕННЯ Температура: +5 - +35°С Вологість: не більше 80% 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Пензель, валик, шпатель з нержавіючої сталі. 

РОЗВЕДЕННЯ 
Готовий до застосування.  
Для досягнення деяких декоративних ефектів можна розбавити до 20% 
питною водою або Conservante Decorativo до 5-10% 

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ 6 - 12 м² \ кг 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,200 кг/л 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою 

ВИСИХАННЯ 
На відлипання: 1-1,5 години 
Повне: 24 години 

СКЛАД 
Акрилові смоли у водній дисперсії, мінеральні добавки, що полегшують 
процес нанесення і плівкоутворення.  
Спеціальні металізовані пігменти. 

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи. 

КОЛІР БАЗИ Срібло 

ТОНУВАННЯ Універсальними пастоподібними барвниками 

УПАКОВКА 5 кг 

НАНЕСЕННЯ 

Перед нанесенням нанести розбавленный грунт - концентрат Isoedeco 1 : 5 
питною водою. Після висихання нанести фонову (основу) фарбу Fondo per 
Velatura Seta. 
Період висихання між шарами не менше 6-8 годин. 
Після повного висихання (24 години), нанести це декоративне покриття 
створюючи шпателем необхідний малюнок. 



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. 

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

 

 

 

 

 

 


