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DECORGRIP
PODKŁAD STYLIZOWANY UNIWERSALNY
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ____________

SPOSÓB UŻYCIA

DECORGRIP jest produktem przeznaczonym do wnętrz, a
jego formuła opiera się na żywicach w emulsji wodnej,
wyselekcjonowanych pigmentach oraz specjalnych dodatkach,
dzięki którym preparat charakteryzuje się następującymi
właściwościami: DOBRA ODDYCHALNOŚĆ, DOBRE
PRZYLEGANIE
DO
PODŁOŻA,
ŁATWOŚĆ
NAKŁADANIA ORAZ DOSKONAŁE KRYCIE.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
NA NOWYCH ŚCIANACH: nałożyć warstwę odpowiednio
rozcieńczonego produktu Primer Uniformante A.S. [Podkład
Wyrównujący A.S.]. Po upływie około 3-4 godzin nałożyć
pierwszą warstwę DECORGRIP.
NA ŚCIANACH JUŻ MALOWANYCH: przed nałożeniem
DECORGRIP zaleca się usunięcie kurzu, smarów i/lub
tłuszczu oraz wszelkich odrywających się od powierzchni
elementów, a następnie przejść do czynności opisanych w
przypadku ścian nowych.

ZASTOSOWANIE_______________________
DECORGRIP jest doskonałym podkładem do dekorowania
przy użyciu produktu wykończeniowego LE VELATURE.
Ponadto, może być stosowany jako podkład do produktów
DAMASCATO i TRÉSOR. Może być stosowany na
powierzchniach murowanych wewnątrz budynków, na płytach
gipsowo-kartonowych,
na
płytach
pilśniowych
konstrukcyjnych itp.

DANE TECHNICZNE ______________________
CIĘŻAR WŁAŚCIWY
1,38 – 1,43 kg/1.
LEPKOŚĆ PRZY DOSTAWIE:
10000-12000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:
8-10m2 wydajność uzależniona jest od szorstkości,
porowatości i absorpcji podłoża oraz sposobu nakładania.
ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY:
69% ± 1%
WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:
Wygląd matowy, wykończenie szorstkie w dotyku.
UDZIAŁ EMISJI VOC (Lotne
Substancje Organiczne):
Wartość graniczna UE VOC (Dyrektywa 2004/42/WE) dla tego
produktu (Kat. A/a; BA): 750g/l (2007); 30 g/1 (2010).
DECORGRIP zawiera poniżej 30 g/l VOC.

APLIKACJA:
DECORGRIP można nakładać pędzlem z naturalnym włosiem
lub wełnianym wałkiem. Efekt końcowy zależy głównie od
sposobu nakładania produktu.
Szczególny efekt uzyskuje się nakładając produkt pędzlem w
nieregularny sposób, krzyżując posunięcia pędzlem.
ROZCIEŃCZANIE:
10-15%, rozcieńczać wodą pitną.
SUSZENIE
W
TEMPERATURZE
200C I
65%
WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:
Suchość powierzchniowa po około 2 godzinach. Suchość dogłębna
po ok. 24 godz.
ODSTĘP
CZASU
POMIĘDZY
NAKŁADANIEM
KOLEJNYCH WARSTW:
Nakładać tylko jedną warstwę.
Po upływie około 8 godzin można nakładać wykończeniowy produkt
dekoracyjny.
WARUNKI OTOCZENIA:
Produkt może być aplikowany w temperaturach (otoczenia
i/lub podłoża) zawierających się między 50C a 300C.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścic wodą bezpośrednio po użyciu.
OPAKOWANIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY: 2x2,5 l –
2x5 l – 14 l
DOSTĘPNE KOLORY: biały
PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w
chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed
działaniem mrozu.
UWAGA: Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej
wiedzy.
Firma Di Donato Spa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte w
wyniku zastosowania produktu, ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania sposobów i
warunków jego nakładania.
Zalecamy upewnienie się, czy produkt odpowiada szczególnym wymaganiom w konkretnym
przypadku.

