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KARTA TECHNICZNA
1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: IL DUCALE
Zastosowanie: farba dekoracyjna do wnętrz i na zewnątrz
2. Opis produktu:
IL DUCALE - jest to paro-przepuszczalna i wodoodporna farba dekoracyjna do zastosowań we
wnętrzach pomieszczeń i na zewnątrz. Produkt oparty jest na żywicach siloksanowych. Po
aplikacji uzyskujemy efekt półprzeźroczysty. Wzór jaki powstanie jest uzależniony od narzędzia
którym będzie wykonywana aplikacja.
Zakres zastosowań:
IL DUCALE - przeznaczony jest zarówno do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz. Można go
aplikować na tynki cementowe i wapienne. Jest również zalecany do wybarwiania trawertynu.
Produkt jest odporny na zabrudzenia. Przy zachowaniu wysokiej paro-przepuszczalności jest
odporny na ścieranie i czyszczenie na mokro przy użyciu powszechnie używanych detergentów.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:
Wygląd powierzchni: mat/ półpołysk
Wydajność : 8-12 m²/l
Ciężar właściwy : 1,4 +-0,02
Rozcieńczanie : wodą - pierwsza warstwa 40-50% ; druga warstwa 70-80 %
Czas przydatności do pracy: 5-10 minut (możliwość korekt po nałożeniu na powierzchnię)
Czas schnięcia: 8-12 godzin ( przy temp. 20oC )
Narzędzia do aplikacji: gąbka, szmatka, rękawica, twarda szczotka
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 wybarwionego na jeden z kolorów ze wzornika
kolorów lub inny ( do uzgodnienia ).W takim wypadku wystarczy produkt wymieszać i
odpowiednio rozcieńczyć przed użyciem.
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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( zalecany grunt ACRILFIX ). Po wyschnięciu należy powierzchnię pokryć produktem
podkładowym FONDO PER DECORATIVI LISCIO.

Nakładanie:
Nakładając pierwszą warstwę produktu należy rozcieńczyć go wodą o 40-50 % i nakładać za
pomocą wałka jednorazowo na powierzchni nie większej niż 3-4 m². Następnie należy
niezwłocznie przystąpić do wykańczania powierzchni (do wyboru): gąbką, szmatką, rękawicą lub
twardą szczotką za pomocą okrężnych ruchów.
Nakładając drugą warstwę produktu należy rozcieńczyć go wodą o 70-80 % co nadaje powierzchni
bardziej delikatny wygląd, który powoduje zmniejszenie kontrastu z białą bazą.

5. Bezpieczeństwo stosowania:
W trakcie używania produktu powinny być stosowane standardowe metody ochrony przed
substancjami chemicznymi.

