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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

DUOMO 

 

 
ОПИСАНИЕ 

 

DUOMO е декоративна метална облицовка на водна основа за интериори, която е подходяща 

за стени, тавани и архитектурни елементи, като например колони, стълби, пояси. DUOMO 

обогатява стаите, придавайки им енергичен вид с благородни и уникални метални ефекти. 

DUOMO се предлага в две основи: сребърна и златна, които могат да бъдат оцветени, за да се 

получат различни метални нюанси благодарение на простата тинтометрична система. 

Декоративният ефект (равномерен, гладък, позлата, златно фолио) може да се получи с 

помощта на различни инструменти (четка, валяк, тампон). Декоративният ефект се получава 

чрез нанасяне на продукта в един слой върху специална подложка [Fondo Liscio], която 

засилва контраста между непрозрачно и брилянтно, между минерали и блестящи отблясъци. 

Всички продукти на DUOMO отговарят на директивата 2004/42/CE за емисиите на ЛОС. 

 

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 

  

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 

DUOMO може да се нанася върху различни повърхности, които трябва да бъдат обработени 

преди нанасяне.  

 

СТЕНИ И ТАВАНИ 

Нови мазилки 

 - Уверете се, че мазилката е суха  (поне 4 седмици)  

- Можете да нанесете слой изолационен и фиксиращ ГРУНД  на водна основа  

 

Стари мазилки  
- Почистете повърхността 

 -Мръсотията и мухълът трябва да бъдат отстранени с подходящи почистващи и 

дезинфекциращи продукти. Старите бои могат да бъдат премахнати.  

- Нанесете ГРУНД  на водна основа 

 За да получите гладки и равномерни ефекти, подгответе стените , като използвате подходящ 

грунд. 
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НАНАСЯНЕ НА завършващ слой 

 

Нанесете един слой  Fondo Liscio. 

 

Нанасяне с Валяк 

 -Нанесете DUOMO без разреждане с вълнен валяк, като кръстосвате посоките на нанасяне 

отгоре надолу и отляво надясно без паузи между двата момента. Изчакайте 4-5 часа и 

нанесете втори слой по същия начин.  

 

Нанасяне с четка и тампон 

 Разредете продукта с 5-10% вода. Нанесете DUOMO на малки порции от стената (около 

50x50 см) с четка и незабавно попийте с тампон.  

 Разреждане: според приложението.  

 

Условия за нанасяне: 

 Температура: +5 / +35°C; Относителната влажност да  не надвишава 75%. Изсъхване  при 

T=23±2°C и UR=50±5%: при допир: 30-60 минути;напълно изсъхване 14-24 часа.  

Измийте инструментите с вода веднага след употреба. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА: 

Разходна норма: 5-6 м2/л.  

Вискозитет по Брукфийлд: 13000 ± 4000 cps  

Плътност: 1,18 ± 0,05 g/ml  

pH: 8-10 

ЛОС: 5 gr/lt 

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

DEVL1104875A) 

 DUOMO: TVOC = 642,77 g/m3 

 Клас А+ 

 

Съхранение при температура: +5 / +35 ° C;  

Продуктът да се съхранява при стайна температура .Максимален срок на годност 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. 

 

 

 


