
 

                                      ЕАSУ_АRТ

            Декоративно покритие с преливащи се метални ефекти за интериора
                                                     серия 381

         ОПИСАНИЕ:

 ЕАSУ_АRТ-създава великолепни, ексклузивни повърхности с преливащи се 
метални ефекти, в помещения със съвремен дизайн, както и в  класически 
интериори. Напомня ни за традиционните системи за декорации с използването 
на златни листове и благородни материи с метални нишки. Декоративното 
покритие е на акрилна основа, лесно за нанасяне, приятно на допир и създаващо 
изискани ефекти. Използва се за нанасяне на различни повърхности: стени, 
дърво, пластмаса и др.
 

          ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Материалът се нанася на вътрешни повърхности:
− Нови и стари мазилки на водна основа.
− Повърхности от гипс и гипсокартон. 
− Повърхности със стари бои, минерални или органични основи, сухи, 

здрави и плътни, абсорбиращи и добре подготвени.
− Различни минерални строителни смеси, при условие, че те са 

абсорбиращи.
− Повърхности от дърво, шперплат и дървени плоскости. 
− Повърхности от пластмаса.M
− Повърхностите трябва да бъдат предварително подготвени, следвайки 

параграф“ Подготовка на повърхността “. 
− Не се нанася върху влажни повърхности.
− ВНИМАНИЕ: на повърхности от дърво съдържащи танини, за 

предпазване от образуване на тъмни петна, предварително нанесете 
изолиращ грунд UNIMARC PRIMER ANTITANINO 3080001/0019. За 
увеличаване на защитните свойства на EASY_ART може да нанесете 1-
2 слоя DECORFILM LUCIDO 3740230.



      ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

− Свързващи вещества: акрилни съполимери във водна емулсия.
− Пигменти:наситени, преливащи се.
− Разредител: вода 
− Обемно тегло: UNI EN ISO 2811-7: 1,151,25 кг./л.
− Съхнене:(при 25 С и 65% относителна влажност) повърхностно след 1 

час, повторно нанасяне след 4 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 остатъците 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 един или два слоя  DECORFOND 3880019, бял или цветен разреден 
на 30-35% с вода, с валяк или четка за създаване на еднородна повърхност 
идеална за последващите нанасяния. Не се препоръчва използването на други 
грундиращи  бои. 
- После нанесете EASY_ART съгласно инструкциите за употреба.

Повърхности от дърво и дървени плоскости: 

− Прешкурете с леки движения, за да премахнете стърчащите части на 
дървото. 

− Премахнете старата отлепваща се боя и разрушеното лаково покритие.



− Почистете от възможните остатъци от смог, прилагайки Diluente 
nitro(нитро разтворител)5170076. 

− Замаскирайте дефектите с помощта на TAMSTUCCO 9400006/9410110 
или WALL STUCCO 9100019. 

− На чиста повърхност нанаесете един слой UNIMARC FONDO 
UNIVERSALE серия 335 бял или цветен. 

− После нанесете  EASY_ART съгласно инструкциите на нанасяне.
− Преди нанасянето върху дървесина богата на танин, като кестен например, 

за да избегнете появата на тъмни петна, обработете със специализиран 
разтвор.

Повърхности от пластмаса:

− Прешкурете повърхността.
− Обезмаслете повърхността с разтворител и почистете. 
− На чиста и суха повърхност нанесете 1-2 слоя UNIMARC FONDO 

UNIVERSALE 335 бял или цветен. 
− След 6 часа нанесете 2 слоя  EASY_ART

    *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 въздуха от: +8С до +35С 
− Относителна влажност: по малка от 75%. 
− Температура на повърхността: мин. +5 С/макс. +35 С 
− Влажност на повърхността: по малка от 10% 
− Инструменти за нанасяне: шпакла, валяк с къс косъм, четка, гъба.
− Количество слоеве; 2 слоя 
− Разреждане: готов за използване, макс.10% разреждане с вода.
− Нанесете  EASY_ART на суха повърхност с валяк, четка или шпакла от 

неръждаема стомана, разпределяйки материала равномерно по 
повърхността. На изсъхналият вече първи слой, нанесете още един слой 
EASY_ART с шпакла, четка или гъба,  в зависимост от желаният 
декоративен ефект. 

− След приключване на работа почистете инструментите с вода.
− Почистването на стената с вода  е възможно 20 дни след след нанасянето 

на материала. 



− Разход на материала: 4-6кв.м/л на две ръце, при гладки основи със средна 
абсорбация. Препоръчва се да направите предварителна проба за 
определяне на точният разход.

       ОЦВЕТЯВАНЕ:

− Материалът се предлага в бази за оцветяване, които може да използвате 
като готови цветове: сребро(0070), алуминий(0170) и злато(0190). 
Оцветява се по системата Tintometrico Marcromie .Може да използвате и 
оцветители от серията Colorado 548. 

− В случай, че използвате оцветен материал от различна партида, съветваме 
да ремиксирате, за да избегнете вероятността от разлика в тоналността.

       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.


