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CHIFFON

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WEWNĄTRZ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
CHIFFON jest dekoracyjnym wykończeniem do wnętrz
stworzonym na bazie żywic w postaci wodnej emulsji. Mieni się
on w sposób szczególny na perłowo a określone dodatki
nadają mu następujące cechy:
DOBRĄ
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
–
DOBRE
PRZYLEGANIE – ŁATWĄ APLIKACJĘ.
Ta szczególna formuła nadaje delikatną poświatę oraz efekty
cienia przy zmieniającym się oświetleniu, powodując
przyciągającą wzrok mieszankę odcieni.

ZASTOSOWANIE
CHIFFON jest idealnym materiałem do nakładania na ściany
murowane, płyty karton-gips, powierzchnie betonowe i inne.
CHIFFON to elegancki i wszechstronny produkt nadający
piękno i schludność w każdym stylu od zabytkowego budynku
do nowoczesnych mieszkań.
Delikatny perłowy poblask doskonale łączy się z każdym
rodzajem mebli a szeroka gama kolorystyczna pozwala
dostosować otoczenie do osobistych upodobań nawet bardzo
wymagających stylistów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WAGA WŁAŚCIWA: 1,04 -1,14 kg/I.

SPOSÓB APLIKACJI c.d.
APLIKACJA PRODUKTU:
CHIFFON może być nakładany pędzlem lub pacą o niskiej
zawartości węgla. Efekty wykończeń:
Minimalista: Można pokryć jedną lub dwoma warstwami
wykonując przy nakładaniu ruchy w żądanych kierunkach
uzyskując odpowiednie załamywanie się światła na materiale.
W przypadku jednej warstwy należy zadbać by materiał pokrył
dobrze ścianę. W przypadku dwóch warstw, pierwszą
nakładamy bardzo cienko pilnując by nie utworzyły się nigdzie
zgrubienia. Po 6 godzinach można nałożyć drugą warstwę
wygładzając powierzchnię w założonych kierunkach dla
uzyskania pożądanego efektu cieniowania.
Baroque: nałożyć na ścianie pędzlem odpowiednio grubszą
warstwę materiału. Należy uważać by materiał był w miarę
równo rozprowadzony ale nie wmalowany w powierzchnię.
Przed
całkowitym
wyschnięciem
należy
delikatnie
rozprowadzić część materiału pacą uważając by nie przylgnęła
do obrabianej powierzchni.
Liberty: rozcieńczony wodą do 50% materiał nakładamy
pędzlem tworząc pożądany wzór. Jeśli wymagany jest efekt
rustykalny, konieczne jest zastosowanie jako podkładu
DECORGRIP w kolorze białym nakładanym również w taki
sam sposób jak finiturę. Produkt można nakładać na dwie
warstwy w celu uzyskania odpowiedniego efektu końcowego.
Jeśli kolorem farby podkładowej jest biel, konieczne jest
zastosowanie dwóch warstw materiału.

LEPKOŚĆ: 37000 - 42000 Cps (skala Brookfield’a, obrót 5,
prędkość 10 rpm).

ROZTWÓR:
Produkt gotowy do użycia. W przypadku nakładania pędzlem
można rozcieńczać wodą do 50% w zależności od potrzeby.

WYDAJNOŚĆ NA WARSTWĘ: 8-10 m2/l w zależności od
sposobu aplikacji i pożądanego efektu.

SCHNIĘCIE W 20°C I 65% W.P. : suchy na dotyk po 1
godzinie, a całkowicie po 24 godzinach.

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE: Satynowo-perłowe, gładka,
teksturowana powierzchnia.

CZAS POMIEDZY WARSWAMI
W przybliżeniu od 6-8 godzin w temp. 20° C.

OGRANICZENIA EMISJI LZO (LOTNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH): limit poziomu LZO w UE (Directive
2004/42/EC) dla tego produktu (Cat. A/I; WB): 300 g/l (2007);
200 g/l (2010). CHIFFON zawiera mniej niż 200 g/l z COV.

WARUNKI OTOCZENIA:
Produkt powinien być nakładany w temperaturze (zarówno
otoczenia jak i powierzchni) pomiędzy +5°C a +30°C..

SPOSÓB APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
NOWE POWIERZCHNIE: nałożyć na powierzchnię PRIMER
UNIFORMANTE A.S. odpowiednio rozcieńczoną.
NA JUŻ WYMALOWANE ŚCIANY: pozbyć się wystających i
odpadających elementów, odtłuścić i wyczyścić z zabrudzeń a
następnie postępować tak jak z nowymi powierzchniami.
Później nałożyć 1-2 warstwy – w zależności od chłonności
podłoża – farbę akrylową w odpowiednim kolorze do finitury.

MYCIE NARZĘDZI:
W wodzie zaraz po zakończeniu nakładania.

KONFEKCJA: 1.25l. i 2,5l .
KOLORY: Katalogowe na bazie srebrnej i złotej.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w
suchym, chłodnym miejscu unikając przemrożeń.

UWAGA:
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej
wiedzy naukowej i technicznej.
Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane
podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby
zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę.
Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu w pożądanym
miejscu.
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