SC 00187

VALRENNA
Dane Techniczne
NAZWA:
RODZAJ:

VALRENNA
farba na bazie wody do stosowania zarówno wewnątrz jak i
na zewnętrz
ZASTOSOWANIE:
dekoracja wewnętrzna po wcześniejszym standardowym
przygotowaniu powierzchni
CHARAKTERYSTYKA:
waga:
1.075 ± 30gr/LT przy 25°C
lepkość:
===
wydajność:
7 - 8 m²/LT (może się różnić w zależności
od chropowatości, chłonności powierzchni
i metody aplikacji)
efekt estetyczny:
matowy
kolorystyka:
kolory wg katalogu
opakowania:
LT.0,75 - LT. 5
SCHNIĘCIE:
powierzchniowe:
30 - 45 minut przy 20°C
druga warstwa:
5 - 6 godziny przy 20°C
końcowe:
24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I
WYTRZYMAŁOŚĆ:
Wyjątkowo subtelna i delikatna powłoka dekoracyjna.
Wysokiej jakości produkt który w efekcie i dotyku przypomina
delikatną strukturę jeleniej skóry, zamszu, lnianej tkaniny czy
sztruksu. Delikatnie zmywalna powłoka malarska, nanoszona
może być na takie powierzchnie jak: gips, płyty gipsowe,
beton, sztukaterie, drewno. Jej zastosowanie znakomicie
indywidualizuje i "ociepla" pomieszczenia w których została
użyta. Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 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 400. Przed
rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 400 należy
rozcieńczyć go wodą w proporcji ok. 10%-30% i dokładnie
wymieszać.
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PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:

APLIKACJA:
ETAPY APLIKACJI:

rozcieńczanie:

Valrenna powinna być
rozcieńczona w 10 – 20% z wodą
w przypadku efektu Zamszowej
Skóry, natomiast dla efektu
Tkaniny Shantung i efektu Lnu w
20 – 30%
sposób:
pędzel i paca
liczba warstw:
2 lub więcej
I ETAP - efekt zamszowej skóry: Malujemy jednokrotnie lub
dwukrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia
była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym
narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o
długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną
podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w
temperaturze 20 stopni C.
II ETAP - efekt zamszowej skóry: Przed rozpoczęciem
nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w
proporcji ok. 20%-30% i dokładnie wymieszać. Do aplikacji
farby VALRENNA zalecamy pędzel marki VALPAINT model
PV76. Farbę VALRENNA nakładamy metodą krzyżową
krótkimi ruchami o długości do 15cm, we wszystkich
kierunkach i na przemian. Po upływie 5-10 min czystym
pędzlem (bez farby VALRENNA) powtarzamy te same ruchy
po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie
zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu, oraz
zmatowić malowaną powierzchnię.
III ETAP - efekt zamszowej skóry: Po upływie 5 - 6 godzin
powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.
I ETAP - efekt lnu: Malujemy jednokrotnie lub dwukrotnie
podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była
pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym
narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o
długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną
podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w
temperaturze 20 stopni C.
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II ETAP - efekt lnu: Przed rozpoczęciem nakładania farby
VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w proporcji ok. 20%30% i dokładnie wymieszać. Do wykonania dekoracji
VALRENNA w technice Lnu zalecamy wałek malarski o
długości włosia 5 do 10mm oraz pędzel marki VALPAINT
model PV 88. Nakładamy pierwszą warstwę farby wałkiem na
części powierzchni przeznaczonej na dekorację, zachowując
jeden pionowy kierunek aplikacji. Gdy powierzchnia farby
VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest
użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji
włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór, stworzyć wzór
tkaniny Lnu. Używamy pędzla PV 88 zgodnie z ruchami
aplikacji walka - pionowo.
III ETAP - efekt lnu: Po upływie 5 - 6 godzin nakładamy
drugą warstwę farby wałkiem na części powierzchni
przeznaczonej na dekorację, zachowując odwrotny kierunek
niż w pierwszej warstwie. Gdy powierzchnia farby
VALRENNA jest jeszcze mokra, następną czynnością jest
użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel o sztywnej konstrukcji
włosia, który ma za zadanie "wyczesać" wzór, stworzyć wzór
tkaniny Lnu. Używamy pędzla PV 88 zgodnie z ruchami
aplikacji walka - poziomo.
I ETAP - tkaniny Shantung: Malujemy jednokrotnie lub
dwukrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia
była pomalowana jednolicie na żądany kolor. Najlepszym
narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o
długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną
podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin w
temperaturze 20 stopni C.
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II ETAP - tkaniny Shantung: Przed rozpoczęciem
nakładania farby VALRENNA należy rozcieńczyć ją wodą w
proporcji ok. 20%-30% i dokładnie wymieszać. Do wykonania
dekoracji VALRENNA w technice Shantung zalecamy wałek
malarski o długości włosia 5 do 10mm oraz pędzel marki
VALPAINT model PV 88. Nakładamy pierwszą warstwę farby
wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację,
zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy.
Gdy powierzchnia farby VALRENNA jest jeszcze mokra,
następną czynnością jest użycie pędzla PV 88. Jest to pędzel
o sztywnej konstrukcji włosia, który ma za zadanie
"wyczesać" wzór, stworzyć wzór tkaniny Shantung. Używamy
pędzla PV 88 zgodnie z ruchami aplikacji walka pionowo lub
poziomo.
III ETAP - tkaniny Shantung: Po upływie 5 - 6 godzin
powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II ETAPIE.
Dodatkowe Zabezpieczenie: Do powierzchni dekoracji
VALRENNA nie stosuje się dodatkowego zabezpieczenia.
Powłoka farby jest głęboko matowa, przeznaczona jest do
użytku wewnętrznego o niskiej intensywności zabrudzeń.
Warstwa farby VALRENNA nadaje się do delikatnego
zmywania zabrudzeń.
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