PEARL STUCCO Classic Effect

TECHNICKÝ LIST DEKORAČNÉHO
DEKORA
EFEKTU

OPIS EFEKTU
PEARL STUCCO Classic Effect je dekoračná
dekora
vrstva s
perleťovo-zamatovým charakterom. PEARL STUCCO
Classic Effect je hladká, príjemná na dotyk. Pridáva
interiérom exkluzívny, individuálny charakter.
charakter
SPÔSOB FARBENIA
Spôsob farbenia je dostupný na webových stránkach
www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.
Coatings
PRÍPRAVA POVRCHOV
Pred začatím nanášania dekoračného
ného efektu Cameleo je
treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.
Nemaľované podklady:
Čerstvý betón,, vápenocementové a nové betónové
povrchy musia byť vyzrievané viac ako 30 dní. Sadrovú
omietku nechajte zaschnúť.. Nezabudnite na odstránenie
nečistôt, prachu, mastných škvŕn.
n. Nerovné podklady,
trhliny zladiť,, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnu
potiahnuť
základným náterom CAMEPRIMER P100.
Maľované podklady:
istôt, prachu, mastných
Nezabudnite na odstránenie nečistôt,
škvŕn,
n, zostatkov lepidla. Celý povrch zdrsniť
zdrsni brúsnym
papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch,
trhliny vyrovnajte, potom všetko upravte raz alebo dvakrát
základným náterom CAMEPRIMER P300.
PRÍPRAVA FARBY
Štrukturálnu farbu PEARL STUCCO dôkladne premiešajte
mechanicky, potom pridajte vhodné množstvo pigmentu
Cameleo i opätovne dôkladne premiešajte.
CYKLY APLIKÁCIE
01
Výrobok: CAMEPRIMER P300
Výnosnosť: 115 ml/m2 (jedna vrstva)
Nástroje pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček.
Na riadne pripravený podklad valčekom
ekom aplikujte raz alebo
dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300.
Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)
2
Výrobok: PEARL STUCCO
Výnosnosť: 125 ml/m2
Nástroje pre aplikáciu:: benátske hladidlo.
Na potiahnutý základným náterom suchý podklad naneste
benátskym hladidlom vrstvu štrukturálnej farby PEARL
STUCCO. Vykonať to takým spôsobom, aby nevznikli
hrubé miesta. Takýmto spôsobom celý povrch opätovne
vyhladiť a nechať vyschnúť.
Doba schnutia: 6 hod.
03
Výrobok: PEARL STUCCO
Výnosnosť: 75 ml/m2
Nástroje pre aplikáciu:: benátske hladidlo.
Nie skôr ako po 4 hodinách po nanesení prvej vrstvy
štrukturálnej farby PEARL STUCCO, benátskou technikou
stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť
pokry celý povrch
druhou vrstvou štrukturálnej farby, vytvárajúc jemný vzor a
súčasne jemne leštiac povrch štruktúrnej
rnej farby VENETIAN
STUCCO čistou
istou hranou benátskeho hladidla. Potom celok
nechajte úplne vyschnúť
Doba schnutia: 2-3 hod.
ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU
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Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.
Suchý na dotyk:
otyk: po 12 hodinách od nanesenia
poslednej vrstvy.
Úplné vytvrdenie: po 21 dňoch
och
ČISTENIE NÁSTROJOV
teplá voda s mydlom.
ČISTENIE
ISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:
Možno umyť povrch po 14 dňoch
dň
po ukončení plnej
aplikácie. Nepoužívajte čistiace
istiace prostriedky. Vyčistite
vodou s mydlom.
PODMIENKY NANÁŠANIA
Teplota nanášania +10ºC ažž +30ºC
+30
POKYNY
Technický List Efektu je opis dekoračného
dekora
efektu spolu s
etapami aplikácie. Nezaručuje
uje správne vykonanie
vykonan efektu.
Konečná podoba povrchu,, na ktorej je vykonávaná
dekoračná technika ovplyvňuje
uje individuálny spôsob práce
dodávateľa
a a jeho skúsenosti.
Pred vykonaním
dekoračného efektu sa odporúča
ča vykonať
vykona ho na skúšobnej
ploche.
POZNÁMKY
Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť
líši od skutočných
farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej
aplika
metóde,
textúre, lesku, osvetlení,
ní, insolácii ako aj typoch a intenzite
ostatných farieb v okolí.
Vzhľadom
adom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a
použitia ako aj konečný
ný výsledok sú mimo našu kontrolu,
nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle.
V
každom prípade je treba dodržiavať
dodržiava postupy a predpisy a
prípadne práva tretích strán.
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