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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: SENSAZIONI
Zastosowanie:  farba dekoracyjna do wnętrz
2. Opis produktu:
SENSAZIONI -  to  dekoracyjna  farba  akrylowa  do  zastosowań  we  wnętrzach  pomieszczeń. 
Pozwala na uzyskanie ekskluzywnej, perłowej powłoki w pół-połysku. Pokryta nią powierzchnia 
zmienia swój kolor w zależności od kąta i miejsca z którego ją oglądamy.

 

Zakres zastosowań: 

SENSAZIONI -  można  stosować  we  wnętrzach  pomieszczeń  w  których  pragniemy  uzyskać 
niepowtarzalny i oryginalny efekt mieniącej się kolorami ściany o perłowym wyglądzie.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Wygląd powierzchni: połysk
Wydajność : 4 m²/l ( przy 1 warstwie )
Rozcieńczanie : do 5 % wody
Czas przydatności do pracy: 10 minut (możliwość korekt po nałożeniu na powierzchnię)
Czas schnięcia: 18 godzin ( przy temp. 22oC)
Narzędzia do aplikacji: plastikowa szpachelka, gąbka, tampon, szmatka itp.
Minimalna temperatura pracy: 5oC

 
4. Opis sposobu stosowania:

Przygotowanie produktu:

Aby przygotować  produkt  to  użycia  należy  wybrać  odpowiedni  toner  (pigment)  i  dodać  jego 
odpowiednią ilość do białej bazy, zgodnie ze wzornikiem kolorów produktu . Następnie należy 
całość dokładnie wymieszać aby uzyskać mieszaninę o jednorodnej barwie.
Możliwe  jest  również  zamówienie  produktu  zabarwionego  na  jeden  z  kolorów  ze  wzornika 
kolorów. W takim wypadku konieczne jest tylko wymieszanie produktu przed użyciem.
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Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia  musi  być  sucha  i  gładka.  Jeżeli  to  konieczne,  należy  usunąć  luźne  fragmenty  i 
wyrównać  powierzchnię.  Następnie  powierzchnię  należy  zagruntować  za  pomocą   wysokiej 
jakości gruntu akrylowego ( zalecany jest grunt ACRILFIX ). Po wyschnięciu należy powierzchnię 
pokryć produktem FONDO PER DECORATIVI LISCIO .

Nakładanie:

W typowej  aplikacji  stosuje  się  jedną  warstwę produktu  nałożoną  za  pomocą  wałka  w której 
następnie tworzy się wzory za pomocą tamponu, pacy, pędzla, szmatki, wałka do wzorów itp.
W celu uzyskania dodatkowych efektów dekoracyjnych możliwe jest zwiększenie liczby warstw i 
inne metody aplikacji produktu.
  
   

 

5. Bezpieczeństwo stosowania:

W  trakcie  używania  produktu  powinny  być  stosowane  standardowe  metody  ochrony  przed 
substancjami chemicznymi.
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