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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: KRONOS
Zastosowanie:  tynk dekoracyjny do wnętrz i na zewnątrz
2. Opis produktu:
KRONOS - to grubowarstwowa powłoka dekoracyjna do ścian wewnętrznych i  zewnętrznych. 
Produkt  jest  gotowy  do  aplikacji  bezpośrednio  po  otwarciu  opakowania  i  nie  wymaga 
rozcieńczania.  Oparty  jest  na  bazie  żywic  akrylowo-siloksanowych  w  dyspersji  wodnej  oraz 
włókien celulozowych.

Zakres zastosowań: 

KRONOS - cechuje się doskonałą przyczepnością na różnych powierzchniach, jest wodoodporny i 
pozwala  oddychać  ścianom.  Jest  bardzo elastyczny i  wygodny w aplikacji.  Powierzchnie  nim 
pokryte charakteryzują się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i chemikalia. Można 
go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W zależności od użytego do aplikacji narzędzia 
można uzyskiwać różnorakie efekty. Produkt jest dostępny w kolorze białym, może być malowany 
i pokrywany innymi produktami dekoracyjnymi w celu koloryzacji np. I Decori del Montefeltro, Il 
Ducale, L'Eta dell'Oro, Argentea, Sensazioni. 

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Ciężar właściwy: 1.450 g/L ± 20 g/L
PH po 30 dniach: ~ 8,5
Konsystencja: pasta 
Typowa aplikacja: 1 warstwa
Rozpuszczalnik: woda
Zalecana temperatura otoczenia podczas aplikacji: min. 5°C max. 40°C
Średnia dopuszczalna wilgotność powietrza podczas aplikacji: <60%
Temperatura powierzchni na której przeprowadzana będzie aplikacja : min. 5°C max. 35°C 
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Aplikacja: paca, pędzel, wałek
Wydajność: do 1,1 kg/m2  (dla jednej warstwy)
Podkład:  FONDO PER DECORATIVI RUDIVO
Przechowywanie: 12 miesięcy w temperaturze poniżej  25°C
Czyszczenie narzędzi: wodą, niezwłocznie po zakończeniu pracy
Dostępne opakowania: 5kg , 20kg
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4. Opis sposobu stosowania:

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

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 RUDIVO.

Nakładanie:

Typowa  aplikacja  produktu  KRONOS  polega  na  nałożeniu  na  powierzchnię  równej  warstwy 
materiału za pomocą pacy a następnie stworzenie odpowiedniego wzoru za pomocą wybranego 
narzędzia ( tamponu, pacy, wałka ). 

   

 

5. Bezpieczeństwo stosowania:

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