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Decoruri de Provence
Tencuială rustică, chirpici vechi, ipsos neted și
gresie lustruită

Fișa tehnică
Caracteristici:

Caracteristici

Chirpici
vechi

Ipsos

Gresie
lustruită

Tencuia
lă
pulbere

Tencuia
lă
pastă

Ceară
Cremă
ușoară în

Pulbere de
Pastă gata

Prezentare

de utilizat

Pastă gata
de utilizat

Pastă gata
de

amestecat
cu apa

fază

Pastă gata
de utilizat

utilizat

apoasă,
conținând
ceară de
albine

Densitate

1.45 – 1.55

1.65 – 1.75

1.75 – 1.85

1.05 – 1.15

1.45 – 1,55

0.95 - 1.00

Mod de
ambalare

15 kg

4 kg

15 kg

13 kg

4 și 21 kg

1 și 3 litri
De

Nuanță

Alb

Alb

Alb

Alb

nuanțat

Alb

cu
seringi
de
colorat

Timp de uscare

24 ore

Randament

1 - 2 kg /

/ Consum

m²

12 ore
0.3 - 0.7
kg / m²

24 ore

24 ore

0.8 kg /

0.7 - 1.5

1 - 1.5 kg /

m²aproxi

kg / m²

m²

mativ

24 ore

24 ore
8 m² per
litre
aproximati
v

Inflamabilitate

V5
08/07/15
Anulează și
înlocuiește
precedenta

Neinflamabil

Clasificare
M1 pentru
sistem
(C.S.T.B.)
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Păstrare și
depozitare
Curățarea
ustensilelor
Clasificare
COV

Într-un loc răcoros și uscat, ferit
de îngheț

Apă
A+

Punerea în operă:
1- Pregătirea suporturilor:
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. Pe suporturi îndoielnice sau noi, aplicați mai întâi o impregnare universală.
Produsele din gama „Decoruri de Provence” se aplică la interior, pe toate
suporturile uzuale ale clădirii. Este imperativ să aplicați mai întâi stratul
nostru de bază special granit SENICRYL sau stratul nostru de bază special
neted SENILISSE, fără niciun efect de pete care ar putea apărea prin
finisaj. [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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Aplicare:
1. Aplicarea stratului „Decoruri de Provence” ® (pastă și pulbere)
Pentru tencuiala din pulbere, preparați amestecul cu apă conform
instrucțiunilor de pe ambalaje. Lăsați să stea un sfert de oră.
- Aplicați mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL.
- Aplicați tencuiala cu o perie, cu o mistrie din oțel inoxidabil sau cu mistria
noastră de plastic, ținând-o practic plat, în raport cu suportul.
- Lucrați în curbe sau ondulații sau în zigzaguri. Faceți să apară reliefuri cu
colțul mistriei, amprente cu peria. Neregularitățile de punere în operă creează
decorul de pereți vechi dorit.
2. Aplicarea chirpiciului vechi „Decoruri de Provence”®
- Aplicați mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL.
- Aplicați chirpiciul vechi cu o mistrie, o perie sau cu manual.
- Lucrați în curbe sau ondulații, creați reliefuri.
3. Aplicarea ipsosului neted „Decoruri de Provence”®
- Aplicați mai întâi stratul nostru de bază special neted®.
- Aplicați ipsosul neted cu un trafalet cu peri medii, cu pensula, cu spalter sau
direct cu mistria.
- Neteziți imediat cu spatula sau cu mistria ținute ușor plat, încrucișând
mișcările și căutând impregnări ușoare.
- Se poate obține un efect ușor periat prin finisarea cu un spalter suplu sau cu
o periuță.
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4. Aplicarea gresiei lustruite „Decoruri de Provence”®
- Aplicați mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL.
- Uniformizați grosimea în funcție de mărimea bobului.
- Așteptați ca produsul să se usuce ușor.
- Cu mistria din plastic, umezită în prealabil și ținută plat, rulați boabele care,
prin mișcare, vor crea motive striate.
- Nu vă limitați la dungi verticale, lucrați pe orizontală, în curbe, încrucișând
mișcările.
5.Aplicarea cerii „Decoruri de Provence”®
Ceara incoloră poate fi vopsită cu seringa sau cu un aparat de vopsit.
Pentru a obține un rezultat mai bun, este indicat să aplicați mai întâi un strat
de ceară incoloră diluată 30%.
- Aplicați ceara cu mănușa noastră, cu o cârpă, cu un burete ...
Netezirea cu o spatulă înainte de uscare conferă mai mult contrast decorului.
-După uscare (24 sau 48 de ore în funcție de condițiile de temperatură) se poate
lustrui ceara cu o cârpă moale pentru a obține un aspect satinat.
Notă: Lăsați baza să se usuce bine înainte de a aplica ceara (24 sau 48 de ore în
funcție de condiții).
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Un strat de ceară face ca tencuielile „Decoruri de Provence” ® să fie
absorbante, un al doilea strat le face lavabile.

Idei Deco:
Este posibil să suprapuneți două straturi de ceară de culori diferite sau să
lucrați în degrade pentru a obține efecte nuanțate.
Un aspect de pereți vechi poate fi îmbunătățit sau o nuanță atenuată cu
ceara noastră „Aspect albit”.
Un finisaj sidefat strălucitor poate fi obținut cu produsul nostru Cristal.
Puteți obține un efect metalizat încorporând în produs pulberile noastre
de perle sau argint și bronz sau un efect irizat, cu pulberile noastre de
perlă roșie, verde, albastră.
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.
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