DECORFILM
OCHRANNÝ NÁTER DEKORATÍVNYCH ÚPRAV STIEN, VODOURIEDITEĽNÝ PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY
kód 3740238/230
POPIS

hodiny.

DECORFILM je ochranný náter na báze vody slúžiaci k
ochrane vonkajších a vnútorných stien upravených
dekoratívnymi materiálmi a farbami.
Jeho uretánovou podstata s akrylová zložkou vytvorí
ochrannú vrstvuktorá sa ľahko udržuje a je mechanicky
odolná. Na stenách s intenzívnymi odtieňmi DECORFILM
podstatne
znižuje
známi
fenomém
poznačenia-poškriabania povrchu.
Rychlo uschne, nežltne. DECORFILM veľmi dobre dilatuje
na povrchu a prilne k podkladu.
Je k dispozícii v lesklej alebo v matnej verzii, pričom obidve
sú vzájomne miešateľné. Tým je možné získať rôzne
stupne jasu, vhodné pre podklad určený na ochranu.
Súlad s požiadavkami Nariad. ES 852/2004 v oblasti
hygieny potravinárskych produktov.

Vyhovuje HACCP podľa požiadaviek Nariad. ES 852/2004
*- Skúšobný protokol č. 232F2017 Studio ASA - Treviso,
podľa normy UNI 11021:2002.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Použiteľné na:
- Dekoratívne úpravy organického pôvodu.
- Dekoratívne povrchové úpravy minerálneho pôvodu,
určené výhradne pre interiéry: aplikuje DECORFILM
OPACO (matný) a DECORFILM LUCIDO (lesklý) vo
vzájomnom pomere 1:1. Len GRASSELLO DI CALCE
(hasené vápno) aplikujte výhradne DECORFILM LUCIDO.
- Vodouriediteľné nátery a email s rôznym estetickým
efektom
- Staré nátery a plastické povrchové úpravyorganickej a
minerálnej povahy, suché, kompaktné, savé a súdržné.
- Zhodnotiť pred použitím DECORFILM vhodnú alternatívu
produktu. Na matné a polomatné dekoratívne úpravy sa
obvykle používa verzia DECORFILM OPACO (cod.
3740238), Na lesklé povrchy verzia DECORFILM LUCIDO
(cod. 3740230).
Použitie lesklej verzie na matné povrchy mení definitívne
vzhľad úpravy.
- DECORFILM má dobrú odolnosˇna bežné domáce
čistiace prostriedky. Je vhodné otestovať vopred odolnosť
na konkrétny detersív na malej ukrytej časti steny aby sa
overila jej odolnosť.
- Nepoužívať brúsne hubky na čistenie povrchu.
- Vyhýbať sa čisteniu alkoholom denaturovaným alebo
riedeným.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy stien:
Naniesť DECORFILM preventívne na povrch stien
upravených dekoratívami, nátermi alebo emailom ak sú
kompaktné suché súdržné.
NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec, valec, striekanie, hladítkom so špongiou.
- Počet vrstiev: 1 - 2.
- Riedidlo: voda
- Riedenie: rôzne v závislosti od savosti podkladu a
použitého náradia. Normálne prvá a druhá vrstva 5-15%.
Ak je povrch výnimočne savý riediť prvú vrstvu 25-30%.
- Čistenie naradia vykonať vzápätí po použití náradia
vodou.
- Približná spotreba: Je silne ovplyvnená typom podkladu
určeným k ochrane. Pre hladké stredne savé podklady platí
spotreba 10-12 m2/l jednou vrstvou.
ZAFARBENIE
Výrobok je k dispozícii bezfarebný, priesvitný vo verzii
matná cod. 3740238 a lesklá cod. 3740230.
USKLADNENIE
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Vlastnosť pojiva: uretánom živica modifikovaná akrylová
vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Viskozita UNI 8902: 1000 ± 200 cps pri 25 °C (rotačný
viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 uhol pohľadu 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 uhol pohľadu 85°
Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 1:1: 10±2 uhol pohľadu
60°
Zmes LUCIDO/OPACO v pomere 2:1: 20±2 uhol pohľadu
60°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti
prachu za 1 hodiny; na dotyk za 2-3 hodín; celkom za 4

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
DECORFILM obsahuje max: 200 g/l VOC
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Ochraný náter pre vonkajšie a vnútorné steny na báze
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akrylových a uretánových pojív vo vodnej disperzii.
Zvlášť vhodné na povrchy upravené dekoratívnymi
úpravami organického pôvodu, minerálneho iba v interiéry,
farbami na steny a emailami. DECORFILM je k dispozícii
vo verzii matnej cod. 3740238 a lesklej cod. 3740230
použiteľné v závislosti od žiadaného efektu.
Materiál a praca € ................. za m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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