
                               
                                                         RILIEVO  

        OСНОВА ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЕФЕКТИ С ИЗРАЗЕН ЕФЕКТ С ФИБРИ 

                                                      code 3750019 

ОПИСАНИЕ

Използва  се  за  създаване  на  релефни текстури с античен  ефект за довършителни 
работи.  Оцветява  се  с  декоративни продукти  като  VELATURE  серия  383, 
PERLACEO  серия  384,  в  ABC  RIFLESSI серия  378,  CADORO  серия  379, 
CADORO Velvet  серия  377,  DECORI  CLASSICI  серия 387,  Marcopolo  серия  376, 
Marcopolo  Sable серия 372.  

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

  Нови  и  стари  мазилки,  въз  основа  на  хидравлични  свързващи вещества. 
  Бетонни повърхности. 
  Гипс и гипсокартонени повърхности. 
  Стари бои и стенни покрития,  които са органични или минерални, сухи и 

компактни. 
  Минерални  конгломерати  от различни  видове,  стига  да  са абсорбент. 
  Повърхностите  трябва  да  бъдат подготвени,  като  се  следват инструкции,  дадени  

в  "Подготовка на Повърхностите ". 
  Да  не  се  прилага  върху  прясно боядисани повърхности. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип  на  свързващия:  акрилатен  съполимер във водна емулсия 
Разтворител: вода 
Специфично  тегло  на  UNI  EN  ISO  2811-1: 1,47 ± 0,05 кг / л 
Вискозитет UNI  8902:  100000 ± 10000 CPS, при 30 ° C.
Съхнене  (при  25  º  C  и  65%  RH):  да  се докоснат до 6 часа, повторно нанасяне след 
24 часа. 

 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Мазилка, гипсова и гипскартон повърхности: 
  Уверете  се,  че  повърхността  е щателно подсушена. При  наличие на  конкретни  

проблеми, използвайте специализирани продукти. 



  При  наличие  на  мухъл,  обработете повърхността  с  COMBAT  222  за 
премахване,  както и с COMBAT 333 с  дълбокопроникващо  действие  за 
да  се  унищожат  спорите.  За  да  се защити  стената  от  повторното  му образуване, 
прибавете  COMBAT 444  към продукта. 
Отстранете  напълно  всякакви  слоеве  от стари  и  лющещи  се  бои.  Премахнете 
повдигнати слоеве от вар или темперни бои и прешкурете, ако е необходимо. 
Почистете  остатъците  от  прах,  смог  или други депозити с четка. При  неравности  на 
повърхността,  дупки, пукнатини,  процепи  и  други  обработете    с 
TAMSTUCCO  9400006  /  9410110. Използвайте подходящи уплътнители, за да 
запечатват всички пукнатини. Оберете  пясъчната  замазка  с  шкурка  и 
отстранете прахта. При  гладка  мазилка,  ако  е  необходимо нанесете    RASAMIX 
9440160  или  с BETOMARC  9450150  или  RASOMARC, 9500150. Нанесете  една  ръка 
от  универасалния импрегнант  IDROFIS  4700006  или микроемулсия ATOMO. Когато 
стената  е  напълно  изсъхнала, преминете към нанасянето на RILIEVO. 
*  (Разреждането  зависи  от  абсорбиращите свойства  на  повърхността    и  трябва  да 
се определи чрез предварителни тестове). 
 

ИНСРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Атмосферни условия: Температура: Мин. +8 ° C / макс. +35 ° C 
Относителна влажност  на въздуха: <75% 
Температура на повърхността: Мин. +5 ° C / макс. +35 ° C 
Ниво на влага в повърхността: <10% 
Инструменти: иноксова маламашка. 
Брой  слоя:  1  или  повече  в  зависимост  от търсения ефект. 
Разреждане: готов за употреба 

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанесете  материала  на  маламашката. Положете  RILIEVO  с  кръгови  или  други 
движения,    за  да  се  създадете  една неправилна  текстура  на  повърхността. 
Изчакайте  да  изсъхне  RILIEVO  и  нанесете избраната финитура. Следните продукти 
са идеални: VELATURE серия 383, PERLACEO серия  384,    RIFLESSI  серия  378, 
CADORO серия 379, серия CADORO Velvet 377,  DECORI  CLASSICI  серия  387, 
Marcopolo серия 376, Marcopolo Sable серия 372. 
Почистете  инструментите  с  вода  веднага след употреба. 
Почистване  на  стената:  с  вода  след минимум 20 дни. 
Средна  разходна  норма:  2  -  2.5  kg/m2  въз основа  на  желания  външен  вид.  
Това покритие  се  отнася  към  материалите  със средна  абсорбция.  Действителното 
разпространение  следва  да  се  определя чрез извършване на предварителен тест на 
специфичен субстрат. 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ

Продуктът  се  предлага  в  неутрален  цвят  и не се оцветява. 
 



СЪХРАНЕНИЕ

Максимална  температура  за  съхранение: +30 º C. 
Минимална температура за съхранение:  +5 º C. 
В оригинални,  неотворени  контейнери  и при подходящи температури: 2 години. 
 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пределно  допустима  стойност  на  ЕС (Директива 2004/42/ЕО) 
Кат.  L:  декоративни  покрития  (на  водна основа): 300 г / л (2007) / 200 г / л (2010) 
RILIEVO Съдържа Max: 200 гр / л VOC
Продуктът  не  изисква  етикетиране  в съответствие  с  67/548/ЕИО  и  1999/45/ЕО  и 
последващите  изменения  и  актуализации. Използвайте  продукта  според  текущия 
регламенти за безопасност;  Пазете очите и  лицето! В случай на попадане в очите, 
незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице. Пазете от 
деца! Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: След 
използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени на местата за  строителни отпадъци.
 
 
 


