
Archetto ® 

Diamante 

Strat sablat, cu contrast ridicat de strălucire 

Senideco 
CREATORUL MURAL 

Caracteristici: 

 

Punerea în operă: 

1- Pregătirea suporturilor: 

 

 
 

Fișa tehnică 
 

Prezentare Glazură sablată 
 

Densitate 1,42 
 

Mod de ambalare 2,5 și 5 L 
 

Nuanțe          Baza neutră se va colora cu seringile  
     Sénidéco sau cu un aparat de colorat. 

 

Timp de uscare                                 3 - 6 ore la temperatura camerei fixă 
 

 

Randament ± 8 m²/Lt 

Inflamabilitate Neinflamabil 

Păstrare și depozitare Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț 
 

Curățarea ustensilelor Apă 
 

Clasificare COV A+ 

 

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. 

Diamonds se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este 

imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special granit 

SENICRYL, fără efect de pete care ar putea apărea prin finisaj. 

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor 

SENIDECO. 
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Aplicare: 

Idei Deco: 

 

 

 

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea 

fundalurilor, conform normelor D.T.U.]. 

 
 

 
IMPORTANT: Dacă aveți mai multe găleți de aplicat, este important să 

verificați dacă toate au același număr de lot. 

 

  În caz contrar, este indicat, după colorare, să amestecați conținutul găleților. 

 

 Aplicați cu o perie, un spalter mare, cu peri supli, o pensulă mare ... întinzând    

 produsul în toate direcțiile pentru a provoca neregularități de distribuție. 

 

Contrastele de strălucire dintre zonele mai mult sau mai puțin încărcate vor  

apărea atunci și se vor accentua în timpul uscării. 

 

 

 
 Nuanțați stratul de bază Senicryl cu o culoare diferită de cea a 

diamantelor pentru a obține un aspect în două nuanțe. 

 Coordonați-vă mobila și obiectele cu gama Cré'Artist: Produs selectat 

etnic. 

 
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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