
                                      CAVENIER
 Декоративно покритие с текстурен, перлен ефект 

                                              за вътрешно приложение
                                             Серия 023

  ОПИСАНИЕ:

CAVENIER- декоративно покритие за вътрешно приложение, единствено по 
рода си, много лесно за изпълнение. Благодарение на своята пастообразна 
консистенция материалът лесно се нанася, бързо и лесно се създават 
декоративни ефекти, както на равни, така и на неравни повърхности. 
Неговата структура се характеризира с кристален и перлен аспект създаващ 
съвкупност от минерални частици.
    База сребро(argento) позволява реализирането на различни хроматични 
вариации от топли  до по- тъмни тонове за съвременните интерпретации.
Многобройните декоративни ефекти, варират в зависимост от техниката на 
нанасяне и позволяват да индивидуализирате всяко помещение.

   ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

 Материалът се нанася върху:
– Нова и стара мазилка на водна основа.
– Бетонни повърхности.
– Повърхности от гипс и гипсокартон.
– Повърхности със стари бои, минерални или органични основи, сухи, 

здрави, плътни, абсорбиращи.
     –    Шпакловани повърхности – от гипс и гипсокартон:

− Различни минерални, строителни смеси, при условие, че са абсорбент.

 Повърхностите трябва да бъдат правилно подготвени съгласно параграф 
“Подготовка на повърхността“.



   ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

     –    Свързващо вещество: акрилни съполимери във водна емулсия; минерални; 
     –   Разтворител: вода
      –   Обемна маса: 0,05кг/л
     –   Вискозитет: пастообразна консистенция;
     –   Съхнене: (при 25С и 65% отн. вл.): повърхностно след 3 часа; повторно 
нанасяне след 6 часа; 

         ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

–  Уверете се че повърхността е суха и здрава. С случай на необходимост, 
укрепете основата със специални уплътняващи средства.
–  При наличие на плесени обработете повърхността с combat 222 /почистващ/ и 
combat 333 /укрепващ/; противоплесенна добавка combat 444; 
–  Премахнете възможните остатъци от стари покрития или ронещи се слоеве 
боя. Напълно премахнете ронещите се остатъци от бои и темпери.
–  Почистете остатъците от прах и смог; при наличие на значителни неравности 
поповърхността изравнете дупките и драскотините с помощта на tamstucco,
пукнатините запълнете със специални запълващи средства; прешкурете 
възможните неравности с шкурка и премахнете прахта;
-  Завършете изравняването на основата с помощта на RASAMIX, BETOMARC 
или  RASOMARC в зависимост от типа на повърхността;
 - Нанесете един слой акрилен грунд на водна основа IDROFIS или 
микронизиран грунд без разтворител ATOMO.
-  Пристъпете към нанасяне на CAVENIER съгласно инструкциите по нанасяне;

* Разреждането на грунда и количеството за нанасяне зависят от абсорбиращата 
способност на основата. За точното определяне на разхода на материала е нужно 
да се направи предварителна проба.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНАСЯНЕ:

− Температура на заобикалящата среда: min 8C /max. 35C;
− Относителна влажност < 75%
− Температура на повърхността – min5C/max35C



     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.


