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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: L`ETA DELL`ORO / L`ETA DELL`ORO  EFFETTO SABBIATO
Zastosowanie:  metaliczna farba dekoracyjna do wnętrz
2. Opis produktu:
L'ETA DELL'ORO - jest to farba dekoracyjna na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej z 
zawartością  unikalnych,  metalicznych pigmentów.  Wykonana  tym produktem powłoka  posiada 
elegancki metalizowany połysk, a także zmienia swój wygląd w zależności od kąta padania i ilości 
światła.

 

L'ETA DELL'ORO - występuje w dwóch odmianach:

a) L'ETA DELL'ORO - gładka powierzchnia metaliczna w wybranym kolorze;

b) L'ETA DELL'ORO - EFFETTO SABBIATO - powierzchnia metaliczna w wybranym kolorze,  
miejscami gładka, miejscami porowata;

 

Zakres zastosowań: 
L'ETA DELL'ORO - doskonale nadaje się do dekoracji przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Jest 
łatwa w utrzymaniu w czystości ze względu na jej odporność na zmywanie na mokro. Doskonale 
sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Wygląd powierzchni: metaliczny, zmieniający kolor w zależności od kąta padania światła (L'ETA 
DELL'ORO – gładka, L'ETA DELL'ORO EFFETTO SABBIATO (mieszana gładka/strukturalna)
Wydajność: 8-10 m²/l (dla jednej warstwy)
Rozcieńczanie: do 10% wody
Czas przydatności do pracy: 10 minut (możliwość korekt po nałożeniu na powierzchnię)
Czas schnięcia 12 godzin ( przy temp. 22oC )
Narzędzia do aplikacji: pędzel, rękawica
Minimalna temperatura pracy: 5oC

 
4. Opis sposobu stosowania:

Przygotowanie produktu:

Aby uzyskać wybrany kolor farby należy dobrać toner (pigment) zgodnie z tabelą barw opisaną we 
wzorniku i dodać odpowiednią ilość do opakowania farby L'ETA DELL'ORO/ L'ETA DELL'ORO 
EFFETTO SABBIATO ( 185 ml tonera do opakowania 2,5 l lub 55 ml tonera do opakowania 0,75 
l ) i dokładnie wymieszać tak aby uzyskać jednorodną barwę.
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Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia  przeznaczona  do  pomalowania  powinna  być  sucha  i  gładka  oraz  dokładnie 
oczyszczona  z  luźnych  elementów.  Zaleca  się  zagruntowanie  jej  wysokiej  jakości  gruntem 
akrylowym. Po wyschnięciu należy powierzchnię pokryć produktem podkładowym FONDO PER
DECORATIVI LISCIO lub RUDIVO (dwie warstwy).

Nakładanie:

Farbę  L'ETA DELL'ORO/  L'ETA DELL'ORO EFFETTO SABBIATO należy rozcieńczyć wodą 
maksymalnie o 10 % i nakładać w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa powinna być nałożona za 
pomocą pędzla ( L'ETA DELL'ORO) lub wałka ( L'ETA DELL'ORO EFFETTO SABBIATO)  tak 
aby uzyskać jednorodną warstwę. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zazwyczaj po 
4-6 godzinach ) należy przystąpić do nakładania drugiej warstwy za pomocą pędzla metodą „ na 
krzyż”  (  L'ETA DELL'ORO/  L'ETA DELL'ORO EFFETTO SABBIATO)  lub  rękawicy (tylko 
L'ETA DELL'ORO).
   

 

5. Bezpieczeństwo stosowania:

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