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ОПИСАНИЕ 

DECORFOND  е  супер  миеща  основа, специално  изработена  за  подготовка  на 
стенна  повърхност  при  нанасяне  на продуктите    DECORI  CLASSICI,  AQUASIL 
VELATURA,  AQUASIL PERLACEO. Свързващите  вещества  са  на  основата  на 
акрилни сополимери. 
DECORFOND  -  създава  защитна  лепенка  от съдържащите  се  в  мазилката  дребни 
вещества  и  благодарение  на  особения  и състав,  образува  повърхност,  която 
равномерно попива. Благодарение  на  нейните  свойства  за изравняване,  попиване, 
матовост,  хубаво полагане,  с  помощта  на  DECORFOND  Вие добивате  най-добрия 
естетически  разултат при декорация. 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ 

Нанасяне на: 
Шпакловка  за  жилищни  помещения,  смесени със строителен разтвор или подобен на 
него. Шпакловка,  която  е  на  основата  на  въздушното  свойство  на  варта  и 
хубавото качество на нов или вече боядисан пясък. Опорната  повърхност може  да  се 
състои  от гипс,  гипсокартон,  панел  или  обикновени прегради,  шпакловка  за  фасади 
и  жилищни помещения. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Натурални  свързващи  вещества:  акрилни сополимери във водоемулсионен разтвор. 
Плътност: Маса  на  обема:  UNI  8910 :1,55 + 0,05 кг./л. 
Прозрачност  на  продукта: UNI  8902 : 40 000 cps + 4 000 cps при 25°С. 
Време  на  съхнене:  (при  +25°С  и  влажност 65%)  повърхностно  30  мин; 
възможност  за нанасяне на лак-след 4 часа. 
Получен  ефект  на  повърхността  (блясък  ) UNI  10795;  много  матов;  превишава  5 
единици. 



Съпротивление  към  влажно  чистене:  UNI 10560; превишава 10 000 пъти с четка 
(супер миеща). 
Разход:  8  -  10  м²/л  на  слой  за  гладки  повърхности със средно попиване. 
Своевременно  се  правят  предварителни проби  на  отделни  места  за  реалното 
количество разход. 
           
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОВЪРХНОСТИ С МАЗИЛКА: 
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. 
Проверява  се  състоянието  на  повърхността. Тя  трябва  да  бъде  плътна,  ако  не  е, 
се нанася  специален  продукт  с  укрепващи  или възстановяващи  свойства. 
Възможните остатъци  се  отстраняват  с  четка  или  с измиване. Отстраняват  се  и 
старите  варови покрития,  отлюспените  бои  и  лошо прилепналите  слоеве. 
Подравняваме неравностите  на  повърхността:  дупки, процепи, пукнатини. 
Вдлъбнатините могат да се направят с помощта на циментов разтвор. Процепите за 
вътрешни  и външни работи по шпакловката  трябва  да  са  изравнени  като 
отначало  се  разширят  и  запълнят  със специални  гипсови  съставки.  След  като  се 
убедите, че подготвената основа е изсъхнала добре, изравнете повърхността с помощта 
на съответната  шпакловка  за  вътрешни  и външни работи. Зашкурва  се шпакловката 
със  ситна шкурка (м-700; м-1000). Отстранява  се  прахта, мръсотията  и  др.  остатъци 
с  помощта  на  мека четка. 
В  случай  на  необходимост,  се  обработва  с противомухълен  разтвор  COMBAT  222 
- почистващ  4810  222  и  COMBAT  333  - възстановяващ 4810 333. Бъдете сигурни, че 
повърхността е добре изсъхнала и нанесете: На  вътрешния  повърхностен  слой 
нанесете IDROFIS  4700006  -  настенен  акрилов фиксатор  (грунд),  разредан  с  вода 
1:6  или 1:8. След това на-насяте DECORFOND. След  3  часа  може  да  престъпите 
към  към нанася-нето  на  AQUASIL  VELATURA, AQUASIL PERLACEO, DECORI 
CLASSICI .    (Разреждането на  грунда   и количеството на нанасяне зависи от 
абсорбиращите свойства  на  основата  и  се  определя  с  помощта  на 
предварителни проби на отделни места). 
 
ГИПСОВА  ПОВЪРХНОСТ  ИЛИ ГИПСОКАРТОН 
Отстраняват  се  старите  варови  покрития, отлюспените  бои  или  лошо  прилепнали 
слоеве.  Изравняваме  неравните  повърхности.  Дупки, пропуквания,  вдлъбнатини  за 
вътрешна работа  отстра-няваме  с  помощта  на съответните шпакловъчни набори. 
Шкуренето  и  заравняването  се  прави  със шкурка, като отстранявате прахта. 
Различните заравнявания на повърхността се изпълняват с помощта на шпакли. 
С четка се махат излишните остатъци от прах, боклук и др. Обработва  се  при 
необходимост  с противоплесенен  разтвор  COMBAT  222, очистващ  4810222  и 
COMBAT  333, възстановяващ 4810333. След  като  се  убедите,  че  повърхността  е 
изсъхнала  хубаво,    нанесете  специален фиксатор  PREPARA    код:  4710019  - 
изолационен  пигментен  фиксатор,  който  се разрежда максимално с 5% вода. 
След това нанесете DECORFOND. След още 3 часа можете да пристъпите  към 
нана-сянето  на  AQUASIL  VELATURA,  AQUASIL PERLACO, DECORI CLASSICI .  
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 

Продуктът не се оцветява. 
 



НАЧИН НА НАНАСЯНЕ  

Материалът  може  да  се  нанася  с  четка, валяче  от  вълна  с  дълъг  косъм, 
разпръсквачки  и  разпалители.  Количеството на слоевете е един или два в зависимост 
от повърхността. Нанасяйки, се погрижете  хоризонталните  и  вертикални  движения 
да бъдат кръстосани, за да достигнете идеално равномерна  повърхност  за  нанасянето 
AQUASIL VELATURA,  AQUASIL PERLACO, DECORI CLASSICI  
Разреждане:  30-35%с  вода  за  първия  и втория слой. При нанасяне с разпръсвачка  и 
разпа-лител,  разреждането  зависи  от нужното оборудване. 
Почистването на инструментите се извършва веднага с вода. 
Не нанасяйте продукта при влажност на въздуха  повече  от  80%  и  при  влажност  на 
повърхността повече от 10%. 
Температурата  на  работа  в  помещението  е от  +5°C  до  +35°С. Избягвайте  нанасяне 
под преки слънчеви лъчи. 
  
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Температурата  за  съхранение  е  от  +5°С  до +30°С. В затворени здрави опаковки при 
правилно  съхраняване,  срокът  на  годност  е около 2 години. 
  
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Екологично чист продукт, не съдържа вредни добавки за вашето здраве. 
Продуктът  не  изисква  информационни    етикети по закона D.C.285 от 16/7/98 г., 
съгласно измененията и последните данни. Продуктът се  използва  съгласно  нормите 
за  хигиена  и безопасност:  след  използване  не изхвърляйте  в  контейнерите  в 
околната среда.  Остатъците  трябва  да  бъдат премахнати със строителните отпадъци.
 
   За допълнителна информация е необходимо да  се  запознаете  с  факти,  отнасящи  се 
до нормите  на  безопасност  при шпакловъчна  и бояджийска работа. 


