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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

 

ОПИСАНИЕ 
 

 ANGELO е декоративно покритие с перлен сребърен ефект. Придава на 
повърхностите, върху които се нанася, престижен декоративен ефект. 
Специалните пигменти, съдържащи се в продукта, се ориентират по 
време на нанасянето, създавайки деликатен светодиоден  перлен 
ефект. 
 ANGELO е в съответствие с норма 2004/42/CE относно емисиите на 
ЛОС. 
 
 Подготовка на основата  
 
АНДЖЕЛО може да се  нанася върху различни повърхности след 
обработка на самите повърхности. 
 ЦИМЕНТ ИЛИ МАЗИЛКИ: 
 - Уверете се, че стената е суха  (не по -малко от 4 седмици след 
обработка). 
 - Ако е необходимо, обработете я с подходящи продукти продукти. 
 - Ако има мухъл , третирайте повърхността със специфични биоциди. 
 - Ако е необходимо, нанесете слой воден фиксиращ уплътнител. 
 - Нанесете един или два слоя измиваща се  боя 
 
 СТАРИ БОИ: 
 - Механично отстранете старите бои, които не прилепват перфектно 
към основата 
 - Използвайте шпакловка , за да запълните неравностите 
 - Ако има мухъл, третирайте повърхността със специфични биоциди. 
 - Ако е необходимо, нанесете слой воден фиксиращ уплътнител.  
-  Нанесете един или два слоя измиваща се боя 
 
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ: 
Продукта е готов за употреба и  се нанася в един слой. 
За да се постигне декоративен ефект, нанесете продукта с четка, на 
части от стената от 1-2 m², като непрекъснато пресичате посоката на 
четката, за да ориентирате пигментите и да създадете желаната  
повърхност.  
РАЗХОДНА НОРМА: 7-8 м2/л 
Разклатете преди употреба. 
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Инструменти за нанасяне : четка  
Разреждане: не.  
При нанасяне : Температура: +5 / +35 ° C; Относителна влажност <75%. 
Сушене при T = 23 ± 2 ° C и RH = 50 ± 5%: сушене на допир 3-4 часа; в 
дълбочина 14-24 часа. 
 
В края незабавно почистете инструментите с вода. 
 
ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
ВИСКОЗНОСТ: 4000-8000 cps 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО: 1.090.05 g/ml 
 PH: 7-9  
ЛОС: 50 gr/lt  
 
Продуктът трябва да се съхранява при температура между 5 и 35 ° C. 
Той няма проблем със стабилността, ако се съхранява на сухо място, в 
оригиналните опаковки, плътно затворени при стайна температура. Той 
е стабилен за максимум 12 месеца. Продуктът е чувствителен към 
замръзване. Относно  оценката на токсикологичните данни, вижте 
информационния лист за безопасност  
 
 Препоръките и указанията на този лист с данни са предоставени въз 
основа на нашия опит, но те не могат да ангажират нашата отговорност. 
Нашата техническа служба е на разположение, за да предостави 
допълнителна информация. 


