
           
                                                                    

MY_ART   

 декоративно, микрокристално, полупрозрачно покритие за вътрешна употреба 
серия 454 

         ОПИСАНИЕ:

 MY_ART- финишно, полупрозрачно покритие, което се нанася върху 
разнообразни декоративни материали, създаващо ефект на блестящи 
микрокристали с нежни, многоцветни, преливащи отенъци способни да 
задоволят и най изтънчените творчески идеи. Разнообразието от получените 
ефекти зависи от техниката на нанасяне, цвета на основата и финишното 
покритие. В качеството си на декоративна цветна основа за нанасяне се 
използват различни материали, както и Marcopolo, Cadoro и др., като MY_ART 
създава завършващ ефект.  MY_ART не съдържа добавки от формалдехиди и 
пластификатори.
 

          ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Нанася се на :
− Нови и стари мазилки със свързващи вещества на водна основа.
− Бетонни повърхности.
− Повърхности от гипс и гипсокартон. 
− Повърхности  със стари бои или покрития на минерална или органична 

основа със сухи, плътни абсорбиращи и имащи сцепление структури.
− Различни минерални строителни смеси при условие, че те са 

абсорбиращи. 
− Повърхности от дърво.
− Повърхностите трябва да бъдат адекватно подготвени, като се следват 

инструкциите за подготовка. 
 



      ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

   - Свързващи вещества: акрилни смоли във водна емулсия. 
   - Обемна маса- UNI EN ISO 2811-1;0,90,05кг/л 
   - Вискозитет: UNI 8902:6,000-при 25 С 
   - Съхнене:(при 25 С и 65% относителна влажност) риск от прилепване на прах 
през първите 30 минути; повърхностно след 2 часа 

        ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

 Шпакловани повърхности или повърхности от гипс/ гипсокартон: 
- Уверете се , че  повърхностите са сухи и здрави.Ако е необходимо укрепете 
основата със специални укрепващи средства.
 - При наличие на плесен и мухъл, обработете повърхността с COMBAT 222 
почистващ код 4810222 и  COMBAT 333 укрепващ код 4810333.За профилактика 
добавете към материала дезинфекциращо средство  COMBAT  444 код481044. 
Отстранете с помощта на четка остстъците от стара боя. Изцяло премахнете 
рушащите се слоеве стара боя. 
- Почистете с четка  остатъците от прах и смог.
- Изравнете грапавините по повърхността с помощта на TAMSTUCCO 
9400006/9410110.Пукнатините запълнете със специален запълващ материал. 
Прешкурете повърхността за да премахнете неравностите и почистете от 
останалата прах. 
- Продължете финишното изравняване с помащта на RASAMIX 9440160, 
BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимост от типа на 
повърхността. 
- Нанесете един слой акрилен грунд на водна основа IDROFIS 4700006 или 
микронизиран грунд без разтворител  ATOMO 8840001.На повърхностите от 
гипсокартон нанесете специален изолационен пигментен грунд PREPARA 
4710019. 
- Нанесете избраната от вас основа за достигане на желаният ефект. 
- Нанесете  декорацията  MY_ART съгласно инструкциите по нанасяне.

    *Разреждането на грунда и количеството на използваният материал, зависи от 
абсорбацията на основата, релефа и желания ефект  За определяне на точният 
разход препоръчваме да направите предварителна проба на съответната 
повърхност.

      ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ:

− Температура на околната среда: мин.+5 С/макс.+35 С 
− Влажност на повърхността ; по малка от 10% 
− Инструменти за нанасяне: четка, пластмасова шпакла. 



− Количество слеве:1 или повече слоя в зависимост от желаният 
естетически ефект. 

− Разреждане: с вода максимум 10%
− Не нанасяйте продукта ако има повишена кондензация в помещението или 

повърхността е директно изложена на слънце.
− След използване веднага почистете инструментите с вода. 

Начини на нанасяне:
− Нанесете материала и веднага му придайте желаният ефект.При нанасяне 

с пластмасова шпакла се препоръчва първо да разпределите материала с 
четка. 

− Приблизителен разход:15-20 кв.м./л. В зависимост от използваната 
декоративна основа. Разходът на материала се изменя съществено в 
зависимост от типа на реализираният ефект. В случай, че ще нанасяте на 
голяма повърхност препоръчваме предварителна проба.

       ОЦВЕТЯВАНЕ:

− Материалът е готов за употреба и не се оцветява.

       СЪХРАНЕНИЕ:

− Максимална температура на съхранение на материала +30С.
− Минимална температура на съхранение на материяла +5С..
− Срокът на годност на материала е 2 год. при условие, че се съхранява в 

запачетани оригинални упаковки при правилната температура.

       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 кутийте  в околната среда. Отпадъците 
изхвърляйте на опраделените за строителни отпадъци места.




