ELEKTA: LITÉ PRYSKYŘICE
DESIGNOVÉ PRYSKYŘICE NEJEN NA PODLAHY…

LITÉ PRYSKYŘICE

LITÉ PRYSKYŘICE
Úvod

Řada pryskyřic ELEKTA, zahrnuje 3 skupiny pryskyřic definovaných jako «litých»:

PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
PRO PODLAHY

BAREVNÉ PRYSKYŘICE
PRO PODLAHY

PRYSKYŘICE
NA STĚNY

RESINA F5000

RESINA F400

RESINA P200

RESINA TX300

Průhledná
pryskyřice pro
vysoké vrstvy
(1mm až 7mm)

Průhledná
pryskyřice pro
tenké vrstvy
(do1mm)

Neutrální pryskyřice
barvitelná barvivy nebo
pastami se speciálními
efekty

Neutrální tixotropická
pryskyřice, průhledná
nebo barevná pro
stěny

www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE
RESINA F5000
PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINE COLORATE PER
PAVIMENTI

RESINE
PER PARETI

RESINA F5000

RESINA F400

RESINA P200

RESINA TX300

pryskyřice
průhledná pro
vysoké vrstvy
(1mm až 7mm)

resina trasparente
per bassi spessori
(inferiori a 1mm)

resina pigmentabile
con coloranti o
paste ad affetto
speciale

resina tixotropica
trasparente o
colorata per
pareti

Dvousložková pryskyřice ve vysoké vrstvě, samonivelační, průhledná a lesklá (100 gloss).
Je ideální pokud chceme začlenit do pryskyřice různé předměty nebo materiály jako štěrk,
drcený kámen, křemičitý písek, mince, mušle a díky své úplné průhlednosti je možné
dosáhnout zajímavého efektu.
Je možné začlenit i obrázky, tapety, alobal, noviny, atd. předem přilepených k povrchu i za
použití samotné pryskyřice.

Kompletně bez zápachu a bez obsahu ředidel, vlévá se na povrch a roztírá se rovnoměrně
nerez ozubeným hladítkem dle tloušťky, které chceme dosáhnout. Je důležité, aby vlhkost
prostředí nepřesáhla 60% po dalších 6-7 hodin a teplota neklesla pod 15°C.
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA F5000

Informační poznámky

Vzhled:

Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy

Míchací poměr:

100 A + 50 B

Ředění:

Neředí se (max malé procentní množství ETI-ALC)

Pot Life:

Cca 45 minut

Teoretická vydatnost:

Cca 1 kg/m2 každý 1mm tloušťky

Suchá na dotek:

12 hodin*

Následná aplikace:

Po 12 hodinách*

Balení:

sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB)
sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

LA RESINA F5000
Příklady

www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE
RESINA F400

PRŮHLEDNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINE COLORATE PER
PAVIMENTI

RESINE
PER PARETI

RESINA F5000

RESINA F400

RESINA P200

RESINA TX300

resina trasparente
per alti spessori
(tra 1mm e 7mm)

Průhledná
pryskyřice v
tenkých vrstvách
(do 1mm)

resina pigmentabile
con coloranti o
paste ad affetto
speciale

resina tixotropica
trasparente o
colorata per
pareti

Dvousložková, dilatační pryskyřice v tenké vrstvé, pomocí které lze dosáhnout různých
barevných a uměleckých efektů. Na rozdíl od pryskyřice v tlusté vrstvě, cítí mnohem méně
sklon podlahy, protože se aplikuje v mnohem nižší vrstvě (0,5 až 1 mm).
Mohou se začlenit perleťové prášky a třpytky, pokud jsou malých rozměrů anebo vytvořit
zvláštní barevné odstíny přidáním, dle libosti, koncentrovaných barviv.
Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, vlévá se na povrch a rovnoměrně roztírá nerez
hladítkem anebo štětcem na samotném povrchu, který musí být dobře suchý a bez vlhkosti.

www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA F400

Informační poznámky

Vzhled:

Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy

Míchací poměr:

100 A + 50 B

Ředění:

Neředí se

Pot Life:

Cca 45 minut

Teoretická vydatnost:

Cca 1 kg/m2 každý 1mm tloušťky

Suchá na dotek:

12 hodin*

Následná aplikace:

Po 12 hodinách*

Balení:

sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB)
sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA F400
Příklady

www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE
LA RESINA P200
RESINE TRASPARENTI
PER PAVIMENTI

BAREVNÉ PRYSKYŘICE
NA PODLAHY

RESINE
PER PARETI

RESINA F5000

RESINA F400

RESINA P200

RESINA TX300

resina trasparente
per alti spessori
(tra 1mm e 7mm)

resina trasparente
per bassi spessori
(inferiori a 1mm)

Neutrální pryskyřice
barvitelná barvivy nebo
pastami se speciálními
efekty

resina tixotropica
trasparente o
colorata per
pareti

Dvousložková, dilatační pryskyřice, ideální pro realizaci barevných podlah v jednotné barvě
anebo pro realizaci kreseb a kreací o 2 nebo více barvách pro umělecké povrchy s vysokým
emocionálním dopadem.
Je možné nabarvit RESINA P200 (5% až 15%) specifickými pigmenty nebo pastami se
speciálním efektem, disponibilních v řadě efektů: metalyzovaných, zlatých, bronzových nebo
duhových.
Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, vlévá se na povrch a rovnoměrně roztírá nerez
hladítkem anebo štětcem na samotném povrchu, který musí být dobře suchý a bez vlhkosti.
Po zaschnutí je vhodné přebrousit a aplikovat vrstvu průhledné F5000 (alespoň ve 2 mm pro
kompletní rovinnost).
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA P200

Pigmenty a pasty se speciálním efektem
Prí 10 pigmentů, 2 speciální prášky a 12 past s efektem z řady GANI COLOR, pro
umělecké lití s efektem.

BAREVNÉ PIGMENTY
• DM00 - Bílý
• DM05 – Červená měď
• DM07 – Oxidově žlutá
• DM12 – Oxidové červená
• DM44 – Žluté zlato
• DM458 - Rubín
• DM54 – Teple žlutá
• DM56 - Modrá
• DM60 - Černá
• DM63 – Studeně žlutá
SPECIÁLNÍ PRÁŠKY
• 100PEARLY – Perleťový prášek
• 101 METAL – Metalizovaný prášek

www.decoritalia.cz

PASTY SE SPECIÁLNÍM EFEKTEM
• 002TSC – Hliníková pasta s hrubým zrnem
• 005TSD – Hliníková pasta se středním zrnem
• 008TST – Hliníková pasta s jemným zrnem
• 010FL – Zlatá pasta
• 012FL – Měděná pasta
• 015FL – Pasta Perla
• 018IR - Pasta Iris modrá
• 019IR - Pasta Iris zlatá
• 022IR - Pasta Iris 1
• 023IR - Pasta Iris 2
• 024IR - Pasta Iris 3
• 040LUMEN – Pasta perleť madreperla

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA P200

Informační poznámky

Vzhled:

Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy

Míchací poměr:

100 A + 50 B

Ředění:

Neředí se

Pot Life:

Cca 45 minut

Teoretická vydatnost:

Cca 2,5 kg/m2

Suchá na dotek:

12 hodin*

Následná aplikace:

Po 12 hodinách*

Balení:

sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB)
sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE
RESINA TX300
RESINE TRASPARENTI
PER PAVIMENTI

RESINE COLORATE PER
PAVIMENTI

PRYSKYŘICE
NA STĚNY

RESINA F5000

RESINA F400

RESINA P200

RESINA TX300

resina trasparente
per alti spessori
(tra 1mm e 7mm)

resina trasparente
per bassi spessori
(inferiori a 1mm)

resina pigmentabile
con coloranti o
paste ad affetto
speciale

Neutrální tixotropická
pryskyřice, průhledná
nebo barevná pro
stěny

Dvousložková pryskyřice, vysoce tixotropní, dilatační a lesklá (100 gloss).

Je ideální pro aplikaci na stěny a podlahy, jako průledný lak, anebo pro realizaci barevného
povrchu v v jednotné barvě anebo pro realizaci kreseb a kreací o 2 nebo více barvách pro
umělecké povrchy s vysokým emocionálním dopadem.
Může být průhledná nebo barevná. Je možné nabarvit RESINA TX300 (5% až 15%)
specifickými pigmenty nebo pastami se speciálním efektem, disponibilních v řadě efektů:
metalyzovaných, zlatých, bronzových nebo duhových.
Absolutně bez zápachu a bez rozpouštědel, aplikuje se na povrch nerez hladítkem. Povrch
musí být suchý a bez vlhkosti.
Je možné ji aplikovat i na podlahu pro dosažení strukturovaného efektu.
www.decoritalia.cz

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA TX300

Pigmenty a pasty se speciálním efetem
Pro barvení RESINA 00, jsou disponibilní 10 pigmentů z řady GANI COLOR, pro dosažení
barevných litých podlah (jednotná barva nebo kresby se 2 a více barvami), 2 speciální
prášky a
12 past s efektem z řady GANI COLOR, pro umělecké lití s efektem.
BAREVNÉ PIGMENTY
• DM00 - Bílý
• DM05 – Červená měď
• DM07 – Oxidově žlutá
• DM12 – Oxidové červená
• DM44 – Žluté zlato
• DM458 - Rubín
• DM54 – Teple žlutá
• DM56 - Modrá
• DM60 - Černá
• DM63 – Studeně žlutá
SPECIÁLNÍ PRÁŠKY
• 100PEARLY – Perleťový prášek
• 101 METAL – Metalizovaný prášek
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PASTY SE SPECIÁLNÍM EFEKTEM
• 002TSC – Hliníková pasta s hrubým
zrnem
• 005TSD – Hliníková pasta se středním
zrnem
• 008TST – Hliníková pasta s jemným
zrnem
• 010FL – Zlatá pasta
• 012FL – Měděná pasta
• 015FL – Pasta Perla
• 018IR - Pasta Iris modrá
• 019IR - Pasta Iris zlatá
• 022IR - Pasta Iris 1
• 023IR - Pasta Iris 2
• 024IR - Pasta Iris 3
• 040LUMEN – Pasta perleť madreperla

LITÉ PRYSKYŘICE

RESINA TX300

Informační poznámky

Vzhled:

Tekutina vysoké viskozity purpurové barvy

Míchací poměr:

100 A + 50 B

Ředění:

Neředí se (max malé procentní množství ETI-ALC)

Pot Life:

Cca 45 minut

Teoretická vydatnost:
Suchá na dotek:

12 hodin*

Následná aplikace:

Po 12 hodinách*

Balení:

sada 1,5kg (1kgA + 0,5kgB)
sada 7,5kg (5kgA + 2,5kgB)

*Údaje počítané v kontrolovaném prostředí s teplotou 20° C a vlhkostí prostředí 60%
www.decoritalia.cz

