
ОПИСАНИЕ 

ROXIDAN създава метализирана декоративна 

патина, която пресъздава ефекта на окисляване 

проедизикан във времето от атмосферните 

влияния. Всяка стена или повърхност дърво, 

обработена с ROXIDAN оживява в цвят с фина 

перла и приятен ненатрапчив на допир релеф. 

Асоциира се с ръжда, старо желязо или кожа в 

зависимост от техниката на изпълнение и 

цветовото решение. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
ROXIDAN може да бъде прилаган върху: 

 Нови и стари мазилки, като повърхността 
предварително се обработва със свързващи 
вещества 

 Бетонни повърхности. 

 Гипс и гипсокартон повърхности. 

 Стари бои и стенни покрития, които са 
органични или минерални. 

 Дървени повърхности, картон, шперплат и 
други подобни. 

Повърхностите трябва да бъдат адекватно 
подготвени в съответствие инструкции, дадени в 
"Подготовка на Повърхност". 

Да не се прилага върху прясно боядисани 
повърхности. 

Да не се прилага върху прясно боядисани 

повърхности. 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Състав: акрилов съполимер във водна 

дисперсия 

Пигменти и разширение: метални пигменти 

Специфично тегло на EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 

кг/л 

Вискозитет на UNI 8902: 26000 ± 4000 CPS при 

25°C 

Време за съхнене (при 25 ° C и 65% RH): да 

докосвайте в 30 мин.; повтпорно нанасяне след 4 

часа. 

Подготовка на повърхността 

За всички повърхности: 

Използвайте основата ROXIDAN 3920019 като 

спазвате информационен лист за 

за подготовка на повърхността.
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ROXIDAN FONDO 

ИНТЕРИОРНА ДЕКОРАТИВНА ФИНИТУРА С ЕФЕКТ НА ОКСИДАЦИЯ 

code 3910001  

Уверете се, че ROXIDAN Fondo е напълно 

изсъхнал, преди полагане на ROXIDAN финиш. 

Инструкции за полагане 

Атмосферни условия и основа: 

Температурата на въздуха: Мин. +8°C / 

макс. +35°C 

Относителна влажност на въздуха: <75% 

Температура на субстрата: Мин. +5°C 

/макс. +35°C 

Влага на субстрата: <10% 

Инструменти: мистрия от неръждаема стомана. 

Брой слоеве: 2. С цел да получите 

персонализирани естетически ефекти може да 

нанесете повече слоеве, включително в 

различни цветове. 

Разреждане: готов за употреба 

Начин на нанасяне: 

ROXIDAN се налага поне 8 часа след 

обработката на стената с ROXIDAN Fondo. 

Прилагане ROXIDAN по цялата повърхност с 

помощта на маламашка. 

Грижливо отстранете излишъка от материала. 

Изчакайте 1-2 минути, след което с хаотични 

движения продължете разнасянето. 

След 4 часа, нанесете втори пласт, използвайки 

същия метод. 

Почистете инструментите с вода веднага след 

употреба. 

Приблизително разпространение норма: 8-10 

кв.м/л за един слой, в зависимост от избора на 

ефект. Тази степен на нанасяне 

се отнася към гладки основи със средна 

абсорбция. 

Поради това следва да се определя от 

действителната степен на нанасяне 

извършване на предварителен тест на 

специфичен субстрат. 

Цветове 

Продуктът се предлага в Pearl база на 

оцветяването(0001), както и в предварително 

направени цветове. 

Оцветява се по Marcromie Система за тониране. 

Ако се използват материали от различни 

партиди, се препоръчва 

различни партиди, е препоръчително да се 

предварително де се смесят количествата, за да 

се избегнат всякакви малки разлики в цветове. 













  

 

ROXIDAN FONDO 

ИНТЕРИОРНА ДЕКОРАТИВНА ФИНИТУРА С ЕФЕКТ НА ОКСИДАЦИЯ 

code 3910001  

СЪХРАНЕНИЕ 

Максимална температура на съхранение: +30 ° C 

Минимална температура на съхранение: +5 ° C 

Стабилност в неотворени оригинални опаковки, 

съхранявани в подходящи температурни 

условия: 2 години. 

Правилата за безопасност 

Пределно допустима стойност на ЕС (Директива 

2004/42/ЕО) Кат. A / L: декоративен ефект 

покрития (на водна основа): 200 г / л 

(2010) 

ROXIDAN Съдържа Max: 200 гр / л VOC 

Въз основа на действащите нормативни актове 

на продукта не изисква опасни 

етикетиранията. Продуктът трябва да се 

използва в съответствие с текущата хигиена и 

безопасност подзаконови актове; след употреба, 

а не за отходни места, нека остатъци изсъхне 

напълно и да ги третират като специални 

отпадъци. Да се съхранява на 

недостъпно за деца. При поглъщане да се 

потърси медицинска помощ 

незабавно и покажете контейнера или 

етикета. Да не се изпуска 

в канализацията, течаща вода или върху земята. 

Консултирайте се с информационния лист за 

безопасност за допълнителна информация. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декоративно покритие за вътрешни декорации с 

метален ефект на ръжда. ROXIDAN серия 391, 

акрилов съполимер, въз основа декоративен 

стенно покритие във водна емулсия с метален 

пигменти. За основа се използва 

ROXIDAN Fondo. Перленият финиш се нанася 

на 1-2 слоя, в зависимост на желания естетичен 

ефект. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 

на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 

резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 

продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 

към техническия персонал на “Сан Марко Варна” .  

Mобилен: 0889 562 791, Тел./факс: 052 63 69 11, Адрес: Варна, ул. Юрий Венелин 24 

E-mail: office@sanmarco-varna.com Web: www.sanmarco-varna.com  
 


