Archetto

Senideco
CREATORUL MURAL

®

Prestige
Vopsea metal

Fișa tehnică
Caracteristici:
ues:

Prezentare

Pastă ușoară în fază apoasă

Densitate

1.15

Mod de ambalare

1 și 3 litri

Nuanțe

Argint, Aur sau Bronz + nuanțe de realizat cu
seringile de colorare

Timp de uscare

30 Mn /1 h în funcție de grosimea depusă

Randament

± 10 m² per litru pentru 2 treceri

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:

1-

16/03/18
Anulează și
înlocuiește
precedenta

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbtie și perfect uniforme.
În general, acestea
să fie curate și uscate, pregătite conform normelor
Préparation
destrebuie
supports:
D.T.U.
Prestige 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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Sfat practic:
Vă sfătuim să vopsiți stratul nostru de bază Sénilisse cu o nuanță apropiată de
cea a finisajului.

2- Aplicare:
Șlefuiți ușor Sénilisse.
Efect de ciocan:
Aplicați Prestige cu un trafalet antipicurare de 8 până la 12 mm, în 2 straturi,
încrucișând mișcările.
Aplicare cu o mistrie din oțel inoxidabil
Aplicați primul strat cu trafaletul.
Așteptați.
Aplicați al doilea strat cu o mistrie, efectuând mișcări de sus în jos și de la
stânga la dreapta.
Al doilea strat poate fi realizat, de asemenea, cu mistria din plastic rotundă
„patină”, efectuând mișcări de sus în jos și de la stânga la dreapta.
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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