
PATINA

  синтетичен декоративен восък за вътрешно прилбожение на водна основа 
серия 319

    

  
     ОПИСАНИЕ:

PATINA – Декоративен восък за вътрешно приложение на водна основа за 
обработка на декоративно – минерални покрития на варова основа. 
Използването на патина позволява създаването на ефект на метализирана 
перлена патина върху повърхността. Материалът е лесен за приложение, бързо 
съхне и е предназначен за механична или ръчна полировка. 
PATINA придава на повърхността лека, водоотблъскваща способност.

    ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

  Материалът се нанася на декоративни покрития на минерална основа. Преди нанасяне 
обработете минералните декоративни повърхности до съответния за материала блясък. 
На матови повърхности восъкът не промения техния естетически апект. За почистване 
на повърхността използвайте суха кърпа.

    СПЕЦИФИКАЦИИ:

 
     - Свързващи вещества: парафинов и полиетиленов восък в емулсия; 
    - Обемна маса: UNI EN ISO 2811-1; NEUTRO: 1,01 +/-0,5гр/мл ORO, Argento, 
Bronzo: 1,02+/-0,5гр/мл
     - Визкозитет – тиксотропна паста



   
    ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

На стенни повърхностии:
Нанесете PATINA върху декоративно минерални повърхности на варова основа. 
Повърхностите трябва да бъдат плътни и сухи. За да нанесете материала на 
тънък слой, започнете работа след 24 часа, за повърхности от мрамор или 
аналогични материали за по – плътен слой нанесете PATINA 48 часа след 
нанасяе на последния слой декоративен материал.

    ИНСТРУКЦИИ ПО НАНАСЯНЕ:

  
     - Температура: Min 8C, max 35C;
     - Относителна влажност <75%; 
     - Температура на повърхността – min 5C, max 35C; 
     - Влажност на повърхността <10%; 
     - Инструменти: маламашка и вълнена кърпа; 
     - Количество слоеве: 1; 
     - Разреждане – готов за употреба;

 Начин на нанасяне :
     – Нанесете един тънък слой от материалът PATINA използвайки кърпа, на 
гладки повърхности може да използвате и маламашка. Когато повърхността, 
върху която е нанесена PATINA е суха на допир, продължете да полирате с 
кърпата. Повърхността може да полирате както ръчно, така и с шлифовъчна 
машина с вълнена приставка. След използване почистете инструментите с вода. 
Разходът на материала зависи от типа на декоративното покритие. За гладки 
повърхности със средна абсорбация – 20кв.м/л. За почистването на 
повърхността обработена с PATINA използвайте суха кърпа.
   

   ОЦВЕТЯВАНЕ:

  Материалът се предлага в няколко готови цвята: Argento – сребро, Bronzo – 
бронз, ORO – злато и Neutro – прозрачно.

    СЪХРАНЕНИЕ:
 
  - Max. Температура: + 30 ° C 
  - Мин. Температура: + 5 ° C 
  - В оригинална, запечатана и правилно съхранена опаковка, срокът на годност е 
2 години.
   - Да се пази от влага и влажна среда. 



    БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

Произведено в съответствие с Европейската директива 2004/42/ЕС 
(d. lgs. 161/2006) Съгласно действащите норми на материалът не му е нужен 
информационен етикет за безопасност. Използвайте материалът съгласно 
хигиенните норми за безопасност.  След използване не изхвърляйте опаковката
в околната среда. Използвайте в проветливо помещение. Пазете от деца. 
В случай на поглъщане бързо се консултирайте с медицинско лице и покажете 
опаковката или етикетът.


