DECORFOND
PODKŁAD UJEDNOLICAJĄCY POD DEKORACJE
Kod 3880019
OPIS
DECORFOND jest
produktem podkładowym o wysokich właściwościach
zmywalnych, opracowanym
specjalnie w celu umożliwienia przygotowania podłoży
ścian wewnętrznych do
nakładania produktów VELATURE, PERLACEO, DECORI
CLASSICI, CADORO, CADORO
VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO itp.
Dzięki zawartości
spoiwa na bazie polimeru akrylowego DECORFOND
tworzy powłokę odporną na
środowisko alkaliczne tynków, a dzięki swojej specjalnej
formule jest w stanie
idealnie ujednolicić chłonność podłoża.
Jego właściwości
ujednolicające, doskonała matowość, dobre krycie i dobry
punkt białości
pozwalają uzyskać optymalny rezultat estetyczny i
dekoracyjny.

Powierzchnie z
materiałów kamiennych lub cegieł:
- Odkurzyć i
wyczyścić powierzchnie; w razie obecności nalotów brudu,
osadów
powierzchniowych, złuszczeń itp. zaleca się wykonanie
hydroczyszczenia lub
hydropiaskowania lub mikropiaskowania lub czyszczenia
chemicznego. Zaleca się
wykonanie próby wstępnej w celu dokonania wyboru
najskuteczniejszego sposobu i
rodzaju czyszczenia.
- W przypadku
obecności pleśni nanieść na powierzchnię COMBAT 222
Środek czyszczący 4810222 i
COMBAT 333 Środek regenerujący 4810333 (zob.
właściwe karty techniczne).
- Na czystą powierzchnię
nałożyć 2 warstwy FACCIAVISTA PRO.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Produkt może być
nakładany na:
- Nowe i stare
tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie
betonowe.
- Powierzchnie
gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i
powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i
spójne.
Powierzchnie należy
odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w punkcie
'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.
Nie nakładać na
świeże podłoża.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
- Charakter spoiwa:
Polimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Masa objętościowa
UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Lepkość w
opakowaniu UNI 8902: 40000 cPs ± 4000
cPs w temp. 25 °C (lepkościomierz obrotowy Brookfielda)
- Odporność na
zmywanie UNI 10560: >5000 cykli, doskonała.
- Połysk UNI EN ISO
2813: <5, głęboki mat.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%):
na dotyk 30 min, nanoszenie następnej warstwy po 6
godzinach
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Warunki otoczenia
i podłoża:
Temperatura
otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna
otoczenia: <75%
Temperatura
podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża:
<10%
- Unikać stosowania
w przypadku obecności skroplin powierzchniowych lub przy
bezpośrednim działaniu
promieni słonecznych.
- Narzędzia:
pędzel.
- Ilość warstw:
1-2.
- Produkt gotowy do
użycia; na podłożach o niskiej chłonności zaleca się
rozcieńczyć go z 15-20%
Rozpuszczalnika syntetycznego 5210011.
- Narzędzia należy
umyć
Rozpuszczalnikiem
syntetycznym
5210011
bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna
wydajność: 2-4 m2/l na warstwę na podłożach o średniej
porowatości.
Zaleca się wykonanie próby na danym podłożu w celu
określenia zużycia.
- Zabezpieczyć
(osłonić) powierzchnie ze szkła, ceramiki i tworzyw
sztucznych.
BARWIENIE
Produkt jest
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dostępny jako bezbarwny.
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30
°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C
Chronić przed wilgocią.
Zalecany okres przydatności do użycia
wynosi 1 rok od daty produkcji, jeżeli produkt jest
przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.

Firma COLORIFICIO SAN MARCO gwarantuje, że informacje
zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/h: Grunty utrwalające (baza
rozpuszczalnikowa): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
FACCIAVISTA PRO Zawiera maks.: 750 g/l LZO
(lotnych związków organicznych)
Ł
 atwopalny / Toksyczny dla organizmów wodnych,
może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym. /
Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w
przypadku połknięcia. / Kilkukrotne
narażenie na kontakt ze środkiem może powodować
wysuszanie lub pękanie skóry. /
Wdychanie oparów może wpływać na uczucie senności i
wywoływać zawroty głowy. /
Zawiera: naftę (ropę naftową) ciężką hydroodsiarczoną
Produkt musi być transportowany, stosowany
i składowany przy przestrzeganiu obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska
opakowaniami, dokładnie wysuszyć
pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady
specjalne. Dodatkowe
informacje znajdują się w karcie charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Hydrofobowy akrylowo-siloksanowy preparat
wzmacniający.
Nałożenie na wcześniej przygotowane
powierzchnie siloksanowego preparatu wzmacniającego
FACCIAVISTA PRO, kod 0730230, na bazie polimerów
siloksanowych i
żywic akrylowych rozpuszczonych w rozpuszczalniku,
przeznaczony do zabezpieczania
powierzchni mineralnych i materiałów kamiennych,
wzmacniający kruszące się
podłoża.
Dostawa i nałożenie materiału
................. € za m2.
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