
ACRYLOVELOUR

латекс с полу-гланцово покритие и висока покриваемост
серия 307

    ОПИСАНИЕ :

ACRYLOVELOUR е  полу- гланцова  боя с високо качество за интериорна 
употреба.  Подходяща е и  за работа на открито, но само  ако не е изложена   под 
пряк натиск от дъжда. Отлично покритие, цветовете могат да бъдат приложени 
към стара или нова мазилка, шпакловка или гипсокартон. 

    ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

  - Нови и стари свързващи вещества на водна основа. 
  - Бетон
  - Гипс и гипскартон. 
  - Стари бои и покрития, органични или минерални, които са сухи, компактни  и 
абсорбиращи.
   Повърхностите трябва да бъдат адекватно подготвени, спазвайки 
инструкциите.

    СПЕЦИФИКАЦИИ :

  - Тип на свързващо вещество: акрилатен съполимер във воден разтвор. 
  - Специфично тегло на UNI EN ISO 2811-1: 1.30 ± 0.05 мг / л, 
  - Разреждане: Вода 
  - (бял): 55 ± 2% 
  - Износоустойчивост: UNI EN 13300: Class 2, миещи 
Съхнене (при 25 ° C и 65% относителна влажност): суха на допир след 30 
минути; 
следващ слой може да се полага след 4 часа.



    ПОДГОТОВКА :

  - Убедете се , че повърхността е на най-малко 28 дни. Ако трябва да се 
ремонтира и  консолидира повърхността използвайте специализирани продукти. 
  - Ако  има плесен или мухъл, третирайте повърхността с COMBAT 222 за 
почистване и с COMBAT 333 средство за реконструкция. Ако е необходимо, за 
използване на открито добавете COMBAT 111 добавка за боя за защита на 
стените  или за вътрешни стени добавете COMBAT 444. 
  - Ако на повърхността има следи от стара боя, премахнете всички части, които 
се отлепват и които не се придържат здраво, като по-напластените слоеве от 
интериорна боя за стени (акварел) трябва да бъдат напълно отстранени чрез 
цялостно почистване .
Премахнете всички остатъци  от прах, смог и др. 
  - Изравнете всички неравности по повърхността. Дупките, пукнатините  и 
вдлъбнатините на вътрешните повърхности могат да бъдат обработени с 
TAMSTUCCO .
  - Пукнатини в каквито и да било вътрешни или външни повърхности трябва да 
бъдат подходящо разширени и запълнени с кит или подобни продукти.
  - На суха и чиста повърхност се прилага един слой IDROFIS- акрилен грунд за 
стена на водна основа или микронизиран  грунд за дълбоко импрегниране без 
разтворители Атомо.
  - На гипсокартон преди прилагането  на ACRYLOVELOUR, препоръчително е 
да се прилага един слой IMPRESSOMARC, акрилна боя .
  - За постигане на гладки повърхности до порести субстрати препоръчително е 
да се прилага един слой IMPRESSOMARC  3350119, преди да нанесете 
ACRYLOVELOUR.
   - Нанесете ACRYLOVELOUR.

 * Разреждането  и разхода на използваният материал зависи от повърхността и 
нейната  абсорбция и следва да се определи, след като се извърши предварителна 
проба.

    ИНСТУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ ;

  - Температура : мин. +8 ° C / Max. + 35 ° C. 
  - Влажност: <75% 
  - Повърхностната влажност: <10% 
  - Инструменти: четка, валяк или пистолет. 
  - Разреждане: готов за употреба, когато се прилага върху порести повърхности 
се разреждат до 10% с вода. 
  - Слоеве на нанасяне: най-малко два слоя
  - Разходна норма : 8-10 m2 / L за един слой, в зависимост от повърхността.



    
    ОЦВЕТЯВАНЕ:

Боята може да се оцветява, използвайки Marcromie Color Matching System или 
оцветители COLORADO. 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 
3 години.

            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.


