Senideco
CREATORUL MURAL

Archetto

®

Var lavabil
Fișa tehnică
Caracteristici:
Prezentare

Pulbere de amestecat cu apa

Densitate

0.8 la 0.9

Mod de ambalare

5 și 10 Kg

Nuanțe

Alb pentru colorare, cu seringi, pigmenți
sau doze de colorare

Timp de uscare

8 ore

Randament

± 5 m² per Kg

Inflamabilitate

Neinflamabil

Păstrare și depozitare

Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț

Curățarea ustensilelor

Apă

Clasificare COV

A+

Punerea în operă:
1- Pregătirea suporturilor:
Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbtie și perfect uniforme.
În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor
D.T.U.
Varul lavabil se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este
imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted SENILISSE la
interior.
[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor
SENIDECO.
Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea
fundalurilor, conform normelor D.T.U.].
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2- Prepararea amestecului:
-

Pigment lichid: doza de colorant
Pregătiți 3,4 L de apă (pentru 5 kg de pulbere) și amestecați doza de colorare cu
apa.
Apoi adăugați treptat pulberea în apa colorată, amestecând.
Se omogenizează bine pentru a evita bulgări.

- Pigment lichid: seringi
Pregătiți 3,7 L de apă (pentru 5 kg de pulbere) și amestecați seringa cu apa.
Apoi adăugați treptat pudra în apa colorată în timp ce amestecați.
Se omogenizează bine pentru a evita bulgări.
- Pigment pulbere: premix.
Se amestecă pigmentul cu pulberea.
Pregătiți 3,7 L de apă (pentru 5 kg de pulbere) și adăugați treptat amestecul de
pulbere/pigment în apă în timp ce amestecați.
NB: În ambele cazuri, amestecurile astfel obținute trebuie lăsate să stea timp
de 30 de minute.
După 30 de minute, se amestecă din nou pentru omogenizare.

3 - Aplicare:
Interior :
Aplicați cu o perie sau un spalter, încrucișând bine mișcările în condiții climatice
normale.
Exterior :
Este indicat să lucrați la o temperatură cuprinsă între 15 și 25 °C timp de cel puțin
24 de ore, fără umiditate și ferit de lumina directă a soarelui.

NB: Se recomandă să colorați cantitatea de pulbere necesară și să lucrați cu un
singur amestec pentru a evita orice diferență de nuanță.
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4- Precauție:
Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție
a ochilor / feței.
Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine aerisită.

Idei Deco:
Nuanțați pereții dumneavoastră!
Aplicați varul lavabil cu o perie, pe perete sau fațadă.
Cu varul lavabil rămas, realizați o diluție de 1 la 1, adică 100 g de apă pentru 100 g
de produs, apoi colorați-l cu o nuanță diferită.
Aplicați „al fresco”, adică la rece, ultimul var lavabil colorat pe primul var lavabil
aplicat.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.
Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.

3
V5
29-07-15
Anulează și
înlocuiește
precedenta

