
 

Декоративно покритие, което се нанася с четка или мистрия. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-  Придава на повърхностите  специален декоративен ефект. 

 Нанасяне по два начина: директно с мистрия или с четка и следващата стъпка с 

пластмасовата шпакла. 

- Продуктът е съобразен с директивите на ЕС 2004/42 / ЕО (осъществявани от D.legs 

n.161/2006г.), които ограничават емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в 

околната среда. 

 - Мат 

Цвят – бял– Други цветове се приготвят  с тониране чрез системата  Absolu System 
 

БАЗОВИ ДАННИ НА 20°C ПРИ 65% ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ 

Относително тегло:   1,15 ± 0,05 кг/л   

Съдържание на твърдо вещество в теглото (110°C):   48% ±2  

Вискозитет:  не се прилага 

Теоретична разходна норма: 7 - 9 m2 на слой в зависимост от състоянието на основата 

Време за съхнене:  сухо на допир :  1 час  

Повторно боядисване – 5 часа (може да варира в зависимост от условията на околната 

среда).  

Срок на годност (хладно и сухо място):  12 месеца (чувствителност към измръзване)  

Точка на възпламеняване (DIN 53213): Не се прилага 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Разклатете добре преди употреба 

Метод на нанасяне:  мистрия, четка и шпакла  

Разреждане:  -  

Количество разредител:  продуктът е готов за употреба 

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 разтвор. 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:  

1 x FONDO LISCIO – за боядисване конкретно  на декоративната линия  Stilnovo 

Боя 

2 x ESPRESSIONE  

Нанасяне върху неръждаема стомана: продуктът се нанася на два слоя с мистрия със 

заоблени ръбове, за да се избегнат неприятни драскотини по време на нанасяне на 

продукта. Нанесете един слой равномерно до пълното покритие на повърхността; след 

изсъхване на първия слой (около 5 часа) се нанася втори слой за създаване на естетически 

ефект. 

Нанасяне с четка + пластмасова шпакла: нанасяйте продукта равномерно с четка. След 

боядисване на част от повърхността почистете инструмента, така че да се избегнат 

неугледени места. След около 5 минути след нанасяне, и преди пълното изсъхване, 

нанесете с пластмасова шпакла продукта, за да започнете да създавате характерния ефект. 

След изсъхване на продукта (около 5 часа) нанесете втори слой по същия начин както 

първия слой, така че да се получи окончателния вид на декоратвоното покритие. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Декоративно покритие за нанасяне с четка или мистрия. Със съдържание на твърдо 

вещество в теглото 48% ± 2, относително тегло 1.15 ± 0.05 кг/л и разходна норма 7-9 м2/л 

за слой. 

 


