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SPACCANTE
Przezroczysta farba nadająca efekt spękania

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
SPACCANTE jest transparentną farbą stworzoną na bazie polimerów o wysokiej wadze
molekularnej (cząsteczkowej), w postaci wodnistej emulsji z zawartością specjalnych
dodatków. Jej skład pozwala na uzyskanie wykończenia o efekcie antycznym/ starości, dzięki
stworzeniu efektu spękania rozmieszczonego po nałoŜeniu wykończenia w nieregularny
sposób na pokrywanej/ obrabianej powierzchni.
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
SPACCANTE nadaje się do otrzymywania wykończeń dekoracyjnych na ścianach
wewnętrznych.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
CIĘśAR WŁAŚCIWY:
1,05-1,1 kg/l.
WISKOZYMETRIA OTRZYMANEGO PRODUKTU:
4000-5000 znaków na sekundę w temp. 23 C.(Brookfield, spindle 5, szybkość 20 rpm).
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA NA PIERWSZĄ WARSTWĘ:
Ok. 10 m2/l
WARTOŚC GRANICZNA EMISJI COV:
(LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE):
Wartośc graniczna UE emisji COV (Dyrektywa 2004/42/CE) dla tego produktu 9Kat.
A/I:BA):300 g/l (2007); 200 g/l (20100.
SPACCANTE zawiera mniej niŜ 200 g/l COV (LOTNYCH ZWIĄZÓW
ORGANICZNYCH).
SPOSÓB APLIKACJI:
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA:
Na nowe i świeŜe powierzchnie nałoŜyć jedną warstwę PRIMER-U UNIFORMANTE
odpowiednio rozcieńczonego a następnie nałoŜyć jedną warstwę uniwersalnej farby
„ACRILICO” białej lub w kolorze farby podkładowej.
Na wcześniej malowane podłoŜa, zaleca się przed nałoŜeniem produktu oczyszczenie
powierzchni z wszelkich pyłów, kurzu, brudu, wosku oraz tłustych zabrudzeń, jak równieŜ
wyeliminowanie wszelkich istniejących niedoskonałości typu: pęknięcia, nierówności.
Następnie naleŜy postąpić jak w przypadku nowych i świeŜych powierzchni.

W przypadku bardzo chłonnych podłoŜy (kartongips, gips sztukatorski) ecc. Zaleca się
nałoŜenie dwóch warstw uniwersalnej farby”ACRILICO” jako podkładu a następnie jednej
warstwy produktu HEX IZOLANTE 55 bez wcześniejszego rozcieńczania.
APLIKACJA:
SPACCANTE naleŜy nakładać na wcześniej dobrze wyschnięty podkład ( tj. po upływie ok.
24 h) za pomocą pędzla z prawdziwej szczeciny lub przy pomocy wałka na jedną warstwę w
jednolity i równomierny sposób.
Po całkowitym wyschnięciu SPACCANTE, tj. po upływie przynajmniej 12 h przystępujemy
do nakładania wykończeniowej farby wodorozcieńczalnej w kolorze róŜnym od koloru farby
podkładowej. Pęknięcia tworzą się podczas wysychania wykończenia. Rozmiar (wielkość) i
rozmieszczenie popękań zaleŜą od sposobu aplikacji i od rodzaju uŜytej farby
wykończeniowej. Szczególny efekt estetyczny uzyskuje się po nałoŜeniu warstwy farby
wykończeniowej, ACRILICO w kolorze kontrastowym do farby podkładowej.
SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA:
Produkt rozcieńczać z 10% czystej wody.
CZAS SCHNIĘCIA (OCZEKIWANIA POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNEJ
WARSTWY:
Na dotyk 60-90 minut.
Wykończeniową farbę naleŜy nakładać po upływie 12 h.
TEMPERATURA APLIKACJI:
Produkt powinien być nakładanyw temp. (otoczenia i podłoŜa) pomiędzy +5-+30 stopni C.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą, zaraz po uŜyciu.
DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW:
Bezbarwny
SPOSÓB MAGAZYNOWANIA:
Produkt przechowywać w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchym i chłodnym
miejscu; chroniąc przed niskimi temperaturami.

