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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

 
 

DA VINCI е декоративна боя на водна основа с блестящ ефект. DA VINCI е лесна за нанасяне и е 
предназначена  за вътрешни стени. Декоративният ефект се постига чрез нанасяне на продукта в 
един слой върху специален грунд  [Fondo Liscio] . 
 
DA VINCI се предлага в златна и сребърна основа ,като и  двете могат да бъдат оцветени 
благодарение на проста тинтометрична система за получаване на разнообразие от цветове и нюанси. 
 
DA VINCI отговаря на директивата 2004/42/CE за емисиите на ЛОС 

 
 

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
 
Нови мазилки 
 
- Уверете се, че мазилката е суха  
- Можете да нанесете слой от изолационен и фиксиращ ГРУНД  на водна 
основа  
 
Стари мазилки  
 
- Почистете отделящите се части от повърхността  
- Мръсотията и мухълът трябва да бъдат отстранени с подходящи почистващи 
и дезинфекционни продукти. Старите бои могат да бъдат премахнати. 
 - Нанесете слой от изолационен и фиксиращ ГРУНД  на водна основа  
 
КАК ДА ТОНИРАМЕ Добавете необходимото количество КОЛОРАНТ  към 
основата (злато или сребро). Разбъркайте внимателно с шпатула или с 
миксер за максимум 30 секунди. 
 

 
 
Нанасяне на финишният слой 
 
- Нанесете един или два слоя Fondo Liscio 
- С помощта на четка нанесете слой DA VINCI с кръстосани движения, разстилайки 
продукта върху стената, докато се постигне желаният ефект. 
- С четката смесете продукта в една посока. Ако е необходимо, елиминирайте 
натрупванията на материал с помощта на пластмасова шпатула.  
Нанасяйте  продукта върху малки части от стената: около 1 m2.  
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Метеорологични условия: Температура: +5 / +35 ° C; Относителна влажност не 
повече от 75%. Сушене при T = 23 ± 2 ° C и UR = 50 ± 5%: при допир: 30-60 минути; 
изсъхване след  14-24 часа. 
 Разреждане: готов за употреба продукт (разрежда се с малки количества вода, ако е 
необходимо). Инструменти: четка, пластмасова шпатула (ако е необходимо). 
 Измийте инструментите с вода веднага след употреба. 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:  
 
рН: 7,5-9,0 
Плътност: 1,23 ± 0,05 g/ml 
 Вискозитет: 7000-13000 cps  
Разходна норма: 7-8 m2/lt  
ЛОС: 10 gr/lt 

 
 

TVOC 
(norme UNI EN 16000-3, UNI EN 16000-
6, UNI EN 16000-9 e Regolamento 
francese DEVL1104875A) 

DAVINCI: 
TVOC = 193,02 g/m3  
Classe A+ 

 
 
Съхранение: при температура между 5 и 35 ° C. Да се съхранява в запечатани 
контейнери на сухо място при стайна температура. Максималният срок за 
съхранение е 12 месеца.  
 
За оценка на токсичността, моля, обърнете се към информационния лист за 
безопасност. Продуктът е чувствителен към замръзване.  
 
 Съветите и инструкциите, предоставени в този лист с данни, се основават на нашия 
опит, но не могат да ангажират нашата отговорност. Нашият технически отдел е на 
разположение, за да предостави допълнителна информация, ако е необходимо. 


