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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

 
STORIA е декоративна боя на водна основа с многоцветен ефект. STORIA е лесна за 

нанасяне и е проучена за вътрешни стени. Декоративният ефект се постига чрез нанасяне на 

продукта в един слой върху специална подложка [Fondo Liscioido], която засилва контраста 

между непрозрачно и блестящо, между минерални и блестящи отблясъци.  

 

STORIA се предлага в златна и сребърна основа; и двете могат да бъдат оцветени 

благодарение на проста тинтометрична система за получаване на разнообразие от цветове и 

нюанси.  

 

STORIA отговаря  на  директивата 2004/42/CE за емисиите на ЛОС. 

 

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 
 

Нови мазилки  

 

- Уверете се, че основата  е суха и достатъчно узряла (поне 4 седмици) 

 - 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 фиксиращгрунд на водна основа 

 

Как да тонираме  STORIA 

Добавете необходимото количество тонер към основата (WP или злато или сребро, както е 

посочено в цветната карта). Разбъркайте внимателно с шпатула или с миксер за максимум 30 

секунди 

 

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНОТО ПОКРИТИЕ 

 

STORIA се нанася с четка  

- Нанесете Fondo Liscio  с мече и изчакайте продукта да изсъхне (за една нощ); 

 - Нанесете оцветената STORIA с четка, кръстосан начин; 

 - След няколко минути загладете  повърхността с мека пластмасова шпатула, за да пукнете 

мехурите , докато видите белите ивици. 
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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%: без допир: 30-60 минути; дълбоко сушене 

14-24 часа. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА  

 

STORIA WP ,ORO,ARGENTO 

Разходна норма: 7-8 m2/L Време за сушене при T = 23 ± 2 ° C; UR = 50 ± 5%:на пипане: 5-6 

часа; Дълбоко изсушаване: 24 часа 

Плътност: 1.05 ± 0.05 g/ml  

Вискозитет Brookfield: 8000-20000 cPs  

рН: 7.2-8.0 

 ЛОС: 50 g/L 

 

 

 

 

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

STORIA: 

TVOC = 25,19 g/m3  
Classe A+ 

 

 

Съхранение: при температура между 5 и 35 ° C. Продуктът, ако се съхранява в запечатани 

контейнери на сухо място при стайна температура, няма проблеми със стабилността. 

 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. 

 


