Декоративна боя мат на водна основа с груб завършващ ефект, съдържа акрил-силоксан смола;
CARATTERE може да се използва като боя или като грунд, когато се комбинира с други продукти от
гамата STILNOVO. За вътрешна и външна употреба.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рафинираният външен вид се дължи на специалното разпределението на гранулирани частици
- Добра устойчивост на атмосферни влияния
− Лесно нанасяне
− Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.legs n.161 / 2006 г.),
които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда.
ВЪНШЕН ВИД
Мат
ЦВЕТОВЕ
Бял – други цветове могат да се направят със системата Absolu
БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
Плътност: 1,45 ± 0,05 kg/l
Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°): 64% ± 2
Вискозитет: 400-600 P(шпиндела 5 – скорост 3)
Теоретична разходна норма: 6-8 м2 /л на слой в зависимост от естеството и структурата на
основата.
Време за съхнене: суха на допир – 1 час
Повторно боядисване – 6-8 hours (може да варира в зависимост от условията на околната среда)
Срок на годност (хладно и сухо място): 12 месеца (чувствителност към измръзване)
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Разклатете добре преди употреба
Метод на нанасяне: четка
Препоръчителен разредител: вода

Разреждане: 0-10%
ПРОЦЕС НА БОЯДИСВАНЕ
Подготовка на повърхността:
Повърхността трябва да е напълно чиста и суха, без прах и участъци със слаба адхезия. В случай на
замърсяване от плесени или водорасли, задължително предварителна обработка на
повърхностите с подходящи продукти за борба с мухъл. Ако е необходимо, обезмаслете старите
повърхности, използвайки специален хоросан. Невтвърдилата се мазилка и петната могат да
предизвикат обезцветяване, маркиране на пръстени.
В случай на боядисани повърхности, проверете съвместимостта и адхезията преди да нанесете
продукта.
Грундиране :
2 x FONDO LISCIO – специфична гладка база, която се използва с декоративните бои Stilnovo
Боя:
1 x CARATTERE
Метод на нанасяне с четка: Потопете четката в CARATTERE и нанесете с диагонални движения,
избягвайте квадратни движения.
Количеството на използвания продукт, интензивността и
размаха на движенията ще определят крайния естетически ефект. Не нанасяйте, когато
температурата на околната среда и/или повърхност е под 5 ° C или над 40 ° C и влажността е
повече от 85%.
Интериорна и екстериорна декоративна боя на водна основа с груб завършващ ефект, съдържа
акрил-силоксан смола.
Съдържание на твърдо вещество в теглото около. 64% ± 2, плътност от of 1,45 ± 0,05 кг/л
теоретична разходна норма около 6-8 м2 /л на слой.

