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DAMASCATO / NUAGE
DEKORACYJNE WYKOŃCZENIE O EFEKCIE
ANTYCZNYM NA BAZIE NATURALNYCH TLENKÓW
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
DAMASCATO jest dekoracyjnym wykończeniem o dużym
uroku i efekcie antycznym. Jest produktem oddychającym,
ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic i w postaci
roztworów wodnych. Jest wytrzymały w kontakcie z najczęściej
spotykanymi detergentami. Ponadto jest wytrzymały na
uderzenia,
dobrze
zachowuje
się
w
miejscach
nasłonecznionych
i
podczas
złych
warunków
atmosferycznych.
DAMASCATO pozwala na uzyskiwanie rozmaitych efektów
dekoracyjnych ze względu na sposób aplikacji.

ZASTOSOWANIE
DAMASCATO jest idealny do dekorowania ścian
wewnętrznych. Ze względu na swoją specyfikę może być
zastosowany w pomieszczeniach o dużym stopniu narażenia
na czynniki atmosferyczne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WAGA WŁAŚCIWA:
1,00-1,08 kg/I.
LEPKOŚĆ:
6.000-15.000 cps w 23 °C.
WYDAJNOŚĆ NA WARSTWĘ:
100 g/m2, w zależności od pożądanego efektu.

SPOSÓB APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
NA NOWYCH ŚCIANACH: wyszczotkować, wyszpachlować
widoczne nierówności i przystąpić do nakładania PRIMER
UNIFORMANTE wcześniej rozcieńczonym wodą.
Po ok 3-4 godzin przystąpić do nakładania 1-2 warstw FONDO
DAMASCATO I po całkowitym wyschnięciu nałożyć pędzlem
DAMASCATO wykonując krzyżowe ruchy.
NA JUŻ WYMALOWANYCH ŚCIANACH: usunąć wszelkie
odpadające elementy ściany i postępować tak jak z nowymi
ścianami.
APLIKACJA:
Nakładać DAMASCATO używając odpowiedniego pędzla. Po
około 30 minutach wygładzić powierzchnię przy pomocy
specjalnej, miękkiej pacy, używając odpowiedniej siły aż do
uzyskania pożądanego efektu.
ROZTWÓR:
Gotowy do użycia.
SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:
Dust free after about 2 hours, in depth after 24 hours. For
complete drying in order to achieve the washing resistance wait
at least 15 days.
WARUNKI OTOCZENIA:
Produkt powinien być nakładany w temperaturze (zarówno
otoczenia jak i powierzchni) pomiędzy +5°C a +30°C.

WYKOŃCZENIE:
Matowe, fakturowane.

UWAGI:
Produkt mieszać ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia flokuł.

OGRANICZENIA EMISJI LZO (LOTNYCH
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH):
limit wartości LZO UE (Directive 2004/42/EC) dla tych produktów
(Cat.A/1;WB): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). DAMASCATO
zawiera mniej niż 200 g/l LZO.

MYCIE NARZĘDZI:
W wodzie zaraz po zakończeniu aplikacji.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1.25l, 2.5l, 5 l.
DOSTĘPNE KOLORY: Katalog.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym,
chłodnym miejscu, unikając mrozu.

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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