
                                            
                                                                         CANALGRANDE 

                      ИНТЕРИОРНО ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ С ИЗКРЯЩИ КРИСТАЛИ 

                                                                           серия 373 

ОПИСАНИЕ  

CANALGRANDE е интериорно  декоративно покритие,  със  средно  гладка  структура  и 
искрящи  кристали,  пречупващи  светлината. Изчистен  и компактен външен вид с 
Рафинирани ефекти, отговарящи  на изискванията на двете  новите тенденции в 
съвременната архитектура и тези на традиционният  архитектурен  дизайн. Формулата  е 
съставена  от  ниски летливи органични съединения. CANALGRANDE е  без  мирис по 
време  и  след приложение.  

УКАЗАНИЯ  ЗА  УПОТРЕБА 

Може да се  прилага върху: 

- Нови  и  стари мазилки, въз  основа на хидравлични  свързващи  вещества. 

- Бетонни  повърхности. 

- Гипс  и гипсокартон повърхности. 

- Стари  бои и  стенни покрития,  които са органични или  минерал  в природа,попиващи и 
здрави. 

-  Минерални конгломерати  от различни  видове, стига те да са  абсорбент. 

Повърхностите  трябва да бъдат  достатъчно подготвени,  като  следвате инструкции,  дадени 
в "Подготовка Повърхност  ". Да не се прилага върху прясно боядисани повърхности 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип  на  свързващия  елемент: синтетичен съполимер  във водна  емулсия

Разтворител:  вода



Гранулация: 0.6  mm 

Вискозитет: пастообразна консистенция ЛОС летливи  органични  съединения съдържание: 
<20 г/л

Съхнене: (при  25  ° C и  65%  относителна влажност):  от 1,30  часа до 3 часа или в 
зависимост в зависимост от дебелината на положения слой. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: 

Уверете се, че повърхностите са щателно почистени  и  изсъхнали. Ако е необходимо 
обработете  повърхностите със  специализирани  продукти. При наличие на мухъл, 
обработете повърхността с COMBAT 222  за  почистване  на код 4810222, както и с COMBAT 
333 за превенция от повторна поява с код 4810333. За по-добри  резултати ползвайте 
добавката за бои COMBAT 444 код 4810444. Отстранете напълно всякакви остатъци от стара 
боя. Премахване остатъците от прах и други нечистотии с четка  или  кърпа. Запълнете 
неравностите, пукнатините  и процепите с TAMSTUCCO 9400006/9410110 и оберете с 
шкурка. Използвайте подходящи уплътнители, за да запечатате  всички пукнатини. Ако  е 
необходимо заравнете и изгладете повърхността с RASAMIX 9440160,  BETOMARC 9450150 
или RASOMARC 9500150. Обработете с изолиращия агент с висока степен на  проникване 
ATOMO  8840001. При  прилагането на продукти с интензивни или ярки цветове и не 
еднородни мазилка (напр.с кърпежи), препоръчваме  прилагане на DECORFOND код 
3880019,  разреден до  30-35% с  вода, с валяк или  четка, за да се получи равномерен  ефект. 
Използването  на  други грундове  не  се препоръчва.  

Нанесете CANALGRANDE, като  следвате инструкциите за употреба .(Разреждането зависи 
от повърхността и съответно нейната абсорбация. Препоръчваме предварително да се тества 
- вижте съответната техническа документация)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ:

Температурата  на  въздуха:  Мин. +8  °  C  / макс. +35  °  C 

Относителна влажност: на околната среда <75% 

Температура  на  повърхността:  Мин. +5  °  C  / макс. +35  °  C 

Ниво  на  влажност  на  повърхността:  <10%  

Инструменти:  маламашка  инокс. 

Нанасяне:  2  ръце. 

Разреждане: готов за употреба. При нужда търпи леко разреждане с 2-3% вода. 

Нанесете продукта равномерно с иноксова маламашка. Изчакайте първият пласт да изсъхне 
добре и повторете. Нанесете втората ръка,  изчакайте материалът да дръпне и преди да е 



изсъхнал напълно го загладете с иноксова маламашка.                                                             

- За да избегнете снадките обработвайте мокро на мокро 

- За постигане на максимално добри резулатати,  препоъчваме  финалната  обработка  да  се 
извършва  от  един  майстор. 

-  За  цветове  със  силен  интензитет,  препоръчваме прилагане на защитното покритие на 
водна  основа  DECORFILM  lucido  код 3740230                                                                      

- Почистете инструментите с вода веднага след работа. 

-  Индикативна степен  на нанасяне:  1-1.2  kg/m2 за един слой при  гладка  повърхност  и 
средната абсорбция. Препоръчваме  извършване  на тест за определяне на разходната норма. 

ОЦВЕТЯВАНЕ

Продуктът се  предлага  в  готови  бази,  блясък (0001)  и  сив  гранит  (0002).Оцветява  се  по 
каталога  на  CANALGRANDE. Цветовете са постигнати по системата  за оцветяване 
Marcromie . При  използване на  материал от  различни партиди,  се препоръчва  смесване  с 
цел избягване на разлики в цветовите нюанси.

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Максимална температура за съхранение:  +30  º C. 

Минимална температура за съхранение: +5  º C. 

Трайнност:  при  правилно  съхранение  в оригиналните  контейнери  и  подходяща 
температура 2 години.  

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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, нека остатъци изсъхнат напълно и да се 
третират като специални отпадъци.  Да се съхранява  на недостъпно за  деца място.  При 
поглъщане да се потърси медицинска  помощ незабавно  и покажете  контейнера  или 
етикета.  Да не се изпуска в канализацията, течаща вода или върху земята. 

 



БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ: 

Пазете очите и лицето! В  случай  на  попадане  в  очите,  незабавно  ги изплакнете  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. 


