SC 00206

SABULADOR
Dane Techniczne
NAZWA:
RODZAJ:
ZASTOSOWANIE:
CHARAKTERYSTYKA:

SABULADOR
farba z efektem połysku
farba na bazie wody do dekoracji wnętrz
waga:
1.300 ± 30gr/LT przy 25°C
lepkość:
===
wydajność:
10 - 12 m²/LT (może się różnić w
zależności od chropowatości, chłonności
powierzchni i metody aplikacji)
efekt estetyczny:
opalizujący półbłyszczący
kolorystyka:
kolory wg katalogu
opakowania:
LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5
SCHNIĘCIE:
powierzchniowe:
1 godzin przy 20°C
druga warstwa:
3 - 4 godzin przy 20°C
końcowe:
24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I
WYTRZYMAŁOŚĆ:
Nowoczesny produkt dekoracyjny do użytku wewnętrznego.
Charakteryzuje się unikalnym, wizualnym efektem imitującym
połyskliwy piasek o grubszej metalizującej strukturze. To
materiał wysokiej jakości. Określa go bogata dostępność
kolorów z możliwością matowego lub metalicznego
końcowego efektu. Uniwersalność produktu pozwala na jego
szerokie zastosowanie na wielu, różnorakich powierzchniach
takich jak: metal, drewno, meble, otynkowane ściany.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 600 musi
być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i
zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być
zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą
farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli
zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 600. Przed
rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 600 należy
rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15-20% i dokładnie
wymieszać.
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PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:
APLIKACJA:
ETAPY APLIKACJI:

rozcieńczanie:
gotowy do użytku
sposób:
pędzel
liczba warstw:
1-2
I ETAP - efekt Sand Dune: Malujemy jednokrotnie białym
podkładem PRIMER 600 powierzchnie przygotowaną pod
dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do aplikacji
podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do
10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy
do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.
II ETAP - efekt Sand Dune: Przed rozpoczęciem nakładania
masy
SABULADOR
należy
wymieszać
zawartość
opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy
pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy
metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we
wszystkich kierunkach . Masę nakładamy stopniowo
niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. Po upływie 510 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR)
powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni,
czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug
pozostawionych po pędzlu.
I ETAP - efekt Grand Canyon: Malujemy jednokrotnie
białym podkładem PRIMER 600 powierzchnie przygotowaną
pod dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do
aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od
5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem
pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20
stopni C.
II ETAP - efekt Grand Canyon: Przed rozpoczęciem
nakładania masy SABULADOR należy wymieszać zawartość
opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy
pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy
metodą jednokierunkową, zaczynając od górnej części
powierzchni, schodząc w dół. Dla ułatwienia można przykleić
taśmę malarską dla zachowania orientacji i równych linii. Po
upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR)
powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni,
czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug
pozostawionych po pędzlu.
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ETAPY APLIKACJI:

Dodatkowe Zabezpieczenie: Dekoracja SABULADOR nie
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na
zmywania i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i
detergentów.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.
Dane Techniczne n° SC00206 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 3
Luty 2010

strona 3 z 3

