
                               
                                                    CADORO VELVET 
                               Матов-кадифен ефект за вътрешно приложение 
                                                           Серия: 377 
 

ОПИСАНИЕ

CADORO VELVET е декоративно покритие с неповторим матов ефект създаващ 
илюзията за мекота при допир и има кадифен изглед. Перфектен за създаване на 
класическа и модерна атмосфера. Лесен за нанасяне. В зависимост от светлината и от 
техниката на насяне се получяват различни ефекти. 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа:хоросан,бетон,мазилки на циментова 
или варова основа,гипс и др. 
Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бои и мазилки. 
Подходящ за вътрешни повърхности. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Състав: акрилни свързващи вещества във водна дисперсия 
Разтворител: вода 
Разход: 3-5 кв.м. с литър за 2 слоя в зависимост от типа на повърхността, позовавайки 
се на гладка повърхност при средно всмукване. 
Брой ръце: 2 бр. 
Разреждане: готов за употреба 
Време за съхнене: повърхностно до  30 мин,комплексно след 6 часа при 25С и 65% 
влажност 
Относително тегло:  UNI EN ISO 2811-1:1.00 ± 0,05 kg/l 
  
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА: 

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. 
Проверете здравината на повърхността,ако не е достатъчно стабилна използвайте 
подходящи материали,за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка 
или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите 
слоеве. Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, 
пукнатини и вдлъбвания външно, можете да използвате BETOMARC 9450150, 
RASAMIX 9440160,а за вътрешно  TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO   



POLVERE 9410110, както и други продукт на същата основа. Пукнатините трябва да се 
разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като 
всички поправки изсъхнат напълно ги прешкурете. Отстранете прахта и другите 
остатъци с помощта на мека четка . Където по повърхността има мухъл и плесен 
почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (въстановяващ 
препарат). Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следващ 
слой след 2-3 часа).  Фиксатор (грунд):на вътрешния вид на повърхностния слой 
IDROFIS 4700006 настенен акрилов фиксатор, който се разтваря с вода (1:6 или 1:8) 
или  ATOMО- микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, смесен с вода 50- 300% 
(сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на 
основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място). 
Нанесете 2 ръце DECORFOND 3880019 разреден с 30 – 35% вода според инструкциите 
за нанасяне. След като се уверите че повърхността е напълно суха можете да нанесете 2 
ръце CADORO VELVET. 
 
УПОТРЕБА: 

Брой слоеве: 2 бр. 
Разходна норма: 3-5 кв.м. с литър за две ръце в зависимост от типа на повърхността,
позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване.  
Разреждане: готов за употреба  
Температура на въздуха: мин. 8С/мах. 35С 
Отн. влажност:  < 75% 
Инструменти за нанасяне: четка, PVC или INOX шпакла.  
Разбъркайте преди да нанесете. Като приключите работа измийте инструментите, не 
оставяйте материала да изсъхне на тях. След 20 дни от нанасянето на последната 
ръка можете да миете стената, като не натискате- използвайте мека кърпа . 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 

CADORO VELVET се предлага в два основни цвята – златно и сребърно, като 
може да се оцвети в около 50 нюанса, които обхващат цялата цветова гама и са 
представени в съответния каталог. При  използване на  материал от  различни партиди, 
се препоръчва  смесване  с  цел избягване на разлики в цветовите нюанси.
 
СЪХРАНЕНИЕ

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и 
при правилно съхранение срокът на годност е 2 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.
 




