ROXIDAN
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ O EFEKCIE RDZEWIENIA
Seria 391
OPIS
Farby wykończeniowe
ROXIDAN pozwalają uzyskać metaliczną patynę
dekoracyjną, imitującą efekt
zardzewienia typowy dla starych podłoży, powstający w
wyniku działania
czynników atmosferycznych.

(lepkościomierz obrotowy
Brookfielda)
-Czas schnięcia (w
temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 30 min.;
nanoszenie drugiej
warstwy po 2 godzinach.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Każda powierzchnia murowana i drewniana ozdobiona przy
zastosowaniu produktu
ROXIDAN Perla uzyskuje żywy, materialny wygląd żelaza z
efektem „corten".
Stosując ROXIDAN
Platino można uzyskać patynę o jasnoszarym odcieniu,
charakterystyczną dla
wielu metali nieżelaznych.
W zależności od
techniki nakładania, zastosowanie produktu ROXIDAN na
podkładową masę
szpachlową FORMA pozwala w szybki i prosty sposób
uzyskać fakturę o wysokim
efekcie estetycznym, wyróżniającą się oryginalnymi
odcieniami kolorystycznymi i
przyjemnymi w dotyku nieregularnościami powierzchni.

Aby umożliwić
zastosowanie produktu dekoracyjnego ROXIDAN Perla
należy odpowiednio
przygotować podłoża, nakładając ROXIDAN FONDO kod
3920019 (na wyczerpaniu) lub
nową podkładową dekoracyjną masę szpachlową FORMA
seria 340.
Aby umożliwić
zastosowanie produktu dekoracyjnego ROXIDAN Platino
należy odpowiednio
przygotować podłoża, nakładając podkładową dekoracyjną
masę szpachlową FORMA
seria 340.
Dokładne informacje
znajdują się we właściwej karcie technicznej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

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
drewniane, płyty wiórowe, sklejki itp. Powierzchnie należy
odpowiednio
przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA'.
Nie nakładać na
świeże 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%
- Narzędzia: paca
ze stali nierdzewnej, pędzel, gąbka.
- Ilość warstw: na
podkłady przygotowane przy użyciu produktu FORMA
nakładać 1 warstwę wykończenia
ROXIDAN (Perla lub Platino). Na podkłady przygotowane
przy użyciu produktu
ROXIDAN FONDO nakładać 2 warstwy wykończenia
ROXIDAN Perla.
- Rozcieńczenie:
produkt gotowy do użycia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Sposób nakładania
wykończenia ROXIDAN Perla na podkład ROXIDAN
FONDO:
- Odczekać co
najmniej
8
godzin
od
nałożenia
odpowiednio
przygotowanego podkładu ROXIDAN
FONDO.
- Nałożyć ROXIDAN
na całą powierzchnię, rozprowadzając produkt za pomocą
pacy ze stali
nierdzewnej.
- Natychmiast

-Charakter spoiwa:
Kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
-Pigmenty i
wypełniacze: Pigmenty metaliczne
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1:
Perla 1,13 ± 0,05 kg/l
Platino 1,02 ± 0,05
kg/l
-Lepkość w
opakowaniu UNI 8902: 26000 ± 4000 cPs w temp. 25 °C
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przetrzeć powierzchnię pacą ze stali nierdzewnej, usuwając
nadmiar produktu.
Odczekać 1-2 minuty
i wykończyć powierzchnię przy użyciu pacy ze stali
nierdzewnej, przykładając ją
płasko do podłoża i wykonując narzędziem koliste ruchy w
naprzemiennych
kierunkach.
- Po 2 godzinach
nałożyć w taki sam sposób drugą warstwę.

Sposób nakładania
wykończenia ROXIDAN Platino i Perla na podkład FORMA:
- Odczekać co
najmniej 4 godziny od nałożenia odpowiednio
przygotowanego produktu FORMA.
- Nałożyć ROXIDAN
Platino lub Perla na całą powierzchnię, rozprowadzając
produkt za pomocą pacy
ze stali nierdzewnej, pędzla, gąbki.
- Natychmiast
przetrzeć powierzchnię narzędziem, usuwając nadmiar
produktu.
- Odczekać 1-2
minuty i wykończyć powierzchnię, również za pomocą
narzędzia.
- Tylko w przypadku
realizacji niektórych efektów po 2 godzinach można w taki
sam sposób nałożyć
drugą warstwę.

- Narzędzia należy
umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna
wydajność: 8-10 m2/l na warstwę, różna w zależności od
efektu estetycznego.
Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez
przeprowadzenie próby
wstępnej na danym podłożu.
BARWIENIE
Produkt jest
dostępny w kolorze bazowym Perła (0001) i Platyna (0002),
który może być
wykorzystywany również jako gotowy kolor.
Produkt można
zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie.
W przypadku użycia
różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby
uniknąć możliwych lekkich różnic odcieni.
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna
temperatura

przechowywania:

+30

°C

temperatura przechowywania: +5 °C
Zalecany okres
przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji,
jeżeli produkt jest
przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach,
w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna
UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: farby do
efektów dekoracyjnych (baza wodna): 200 g/l (2010)
ROXIDAN zawiera
maks.: 200 g/l LZO (lotnych związków organicznych)

Podczas stosowania
produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny
pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska
opakowaniami, dokładnie wysuszyć
pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne.
Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia
natychmiast zasięgnąć
pomocy medycznej, pokazując lekarzowi opakowanie lub
etykietę produktu. Nie
usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków
wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe
informacje znajdują się w karcie charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Dekoracyjna farba
wykończeniowa do wnętrz z efektem rdzy.
Nałożenie na
powierzchnie wewnętrzne, wcześniej przygotowane
poprzez zastosowanie produktu
FORMA lub ROXIDAN FONDO, 1-2 warstw (w zależności
od oczekiwanego efektu
estetycznego) powłoki dekoracyjnej ROXIDAN seria 391 na
bazie kopolimeru
akrylowego w emulsji wodnej i pigmentów metalicznych.
Dostawa i nałożenie
materiału ................. € za m2.

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.

Minimalna
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