TECHNICKÝ LIST
VELATURA 900 SETA
POPIS
VELATURA 900 SETA je dekorativní malba složená z pryskyřic ve vodní disperzi a speciálních metalýzovaných
pigmentů, s kterou je možné dosáhnout různých dekorativních efektů.
___________________________________________________________________________________________________
VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE:
• Specifická hmotnost: 0,825 kg/lt +/- 5%
• Spotřeba: 8-10 m²/lt dle požadovaného efektu
• Ředění: nemusí se ředit anebo max. z 10% vodou, dle požadovaného finálního výsledku
• pH 6,5-7,5
• Viskozita: (Brookfield rot. Č. 4a 20 Rpm): 8000 cps při 21° C
• Paropropustnost: Sd 0,25 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615)
• Limit emise organických sloučenin Třída členství: A/I; VOC: 30gr/lt (max).
___________________________________________________________________________________________________
PŘÍPRAVA PODKLADU:
Povrch musí být suchý, bez prachu a nečistot, s odstraněním příp. stop po oleji, tuku a dalších nečistot.
Je-li povrch křídující, aplikujte hloubkovou penetraci ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, je-li hladký, můžete použít
FONDO RUVIDO.
Pro dokončení přípravy povrchu, aplikujte 1 vrstvu FONDO PER VELATURA, speciální typ stěrky v pastě.
___________________________________________________________________________________________________
APLIKACE:
Po důkladné přípravě podkladu aplikujte VELATURA 900 SETA.
Dle požadovaného efektu existují různé aplikační metody:
EFEKT GRASSELLO 600: použijte nerez hladítko.
ANTICKÝ EFEKT: použijte štětec nebo váleček.
VELATURA MURANO se používá jako dekorativní malba v interiérech i exteriérech.
___________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ:
• Aplikujte materiál pouze na suché a vyzrálé povrchy;
• Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích;
• Aplikujte při teplotě mezi +5° až +35°C.
___________________________________________________________________________________________________
BALENÍ:
1 lt - 2,5 lt – 5 lt – 14 lt
___________________________________________________________________________________________________

SKLADOVÁNÍ:
Chraňte před mrazem.
Je-li materiál skladován ve vhodném prostředí, v originálním balení, vydrží 1 rok.
__________________________________________________________________________________________________
KVALITA:
VELATURA 900 SETA prochází přesnými a průběžnými kontrolami v laboratořích Colorificio Veneziano. Použité
suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Údaje se vztahují na laboratorní testy: při aplikacích v praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace.
Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá jakoukoli odpovědnost za jeho používání.
Firma Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
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