
     ITALA
супермиеща се боя на водна основа за вътрешно приложение

  серия H40

  
     ОПИСАНИЕ:

ITALA е супермиеща се боя на базата на акрилни смоли във водна дисперсия, 
паропропусклива, плътно покривна със силен капацитет за замаскиране на 
несъвършенства, лесна за използване, изключително подходяща за нанасяне с 
валяк.

    ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Може да се прилага върху:
    - Нови и стари мазилки, базирани на хидравлични свързващи вещества. 
    - Бетонни повърхности. 
    - Гипс и гипскартонени повърхности. 
    - Стари бои и стенни покрития, които са органични или минерални, сухи, 
компактни, абсорбиращи . 
    - Конгломерати от различни видове, стига те са абсорбент. 
Повърхностите трябва да бъдат адекватно подготвени следвайки инструкциите, 
дадени в параграф "Подготовка на повърхността ". 
Да не се нанася върху прясно боядисани повърхности. 

    СПЕЦИФИКАЦИИ:

   - Тип на свързващо вещество: акрилатен съполимер във водна дисперсия
   - Специфично тегло на UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0.05кг / л
   - Вискозитет; На UNI 8902: 32000 CPS ± 2,400 при 25 ° C
   - Износоустойчивост на UNI 10560: 5000 цикъла, устойчив
   - Вид на EN ISO 2813: 5-10, матов



   - Време за съхнене (при 25 ° C и 65% RH относителна влажност) : 
повърхностно 30 мин след нанасяне; следващ слой на нанасяне след 4 часа.

   
    ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:
Мазилки, гипс и гипсови плоскости:

      -Уверете се, че повърхността е суха и здрава. Ако не е, заздравете като 
използвате специализирани продукти. 
   -  При  наличие  на  мухъл,  обработете  повърхността  с  COMBAT  222  код 
4810222,  и  с  COMBAT  333  код  4810333.  Ако  е  необходимо  използвайте  и 
добавка на продукта с дезинфектант COMBAT 444 код 4810444. 
    - Премахнете с помощта на четка или измиване остатъците от стара боя. 
Премахнете всички повдигнати слоеве варова боя или темпери. 
    - Отстранете остатъците от прах или смог с помощта на четка. 
    - Изгладете нередностите по повърхността и запълнете дупките и пукнатините 
с помощта на TAMSTUCCO. 

      - Прешкурете и почистете прахта.
   - За заглаждане на основата използвайте RASAMIX 9440160 или BETOMARC 
9450150 или 9500150 RASOMARC съгласно типа на повърхността. 
   - Нанесете един слой микронизиран грунд без разтворители ATOMO код 
8840001 или грунд IDROFIS код 4700006. Като цяло, върху силно напрашени 
повърхности, при наличието на тънки слоеве от стари темпери или бои, 
използвайте микронизиран грунд без разтворители ATOMO код 8840001 или 
фиксатор с разтворител ISOMARC 4410111. 
   - Когато повърхността е суха нанесете Итала, както е посочено.

* (Разреждането на боята и разходната и норма зависят от абсорбцията на 
основата и трябва да се определят чрез предварителна проба върху
използваната повърхност)

    ИНСТРУКЦИИ ПО НАНАСЯНЕ:

   - Температура на въздуха: Мин. 8 ° C / Max. 35 °С
   - Относителна влажност на околната среда: <75%
   - Температура на повърхността: Мин. 5 ° C / Max. 35 ° С
   - Ниво на влажност на опорната повърхност: <10%
   - Инструменти: четка, валяк, пистолет за пръскане или безвъздушно. 
   - Нанасяне: 2 слоя. 
   - Разреждане: с вода. С четка при 35-40%; с валяк до 10-20%. 
   - Когато боята се пръска  безвъздушно, изтъняването варира в зависимост от 
използвана единица и работно налягане. 
    - Инструментите трябва да се почистят веднага след употреба с помощта на 
вода.



   - Разходна норма при нанасяне: 9-12 кв.м / л за слой на базата на гладки 
повърхности със средна абсорбция. То е приблизително, за да се определи 
точният разход е редно да се направи предварителна проба.

 
   ОЦВЕТЯВАНЕ:

Боята може да се оцветява, използвайки Marcromie Color Matching System. 
Продуктът може да се оцветява с помощта на  BRAVOCASA TINTE 
COLORANTI серия 408P (само в светли нюанси) и COLORADO серия 548 
оцветители.  Когато използвате няколко партиди се препоръчва  да ги смесите, 
за да избегнете  разлика в цветовете по време на нанасяне.

    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:

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 
изхвърляйте на опраделените за строителни отпадъци места.


