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LE VELATURE
DEKORACYJNE WYKOŃCZENIE NA BAZIE SILOKSANOWEJ
SPOSÓB UŻYCIA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
LE VELATURE jest produktem zabezpieczającym o wysokich
walorach estetycznych na bazie spoiw siloksanowych i
akrylowych w dyspersji wodnej. Szczególny skład zapewnia
produktowi bardzo dobrą elastyczność, niską absorpcję wody i
bardzo dobrą wytrzymałość na złe czynniki atmosferyczne i na
szkodliwe środki chemiczne. Produkt może być stosowany na
zewnątrz jak i wewnątrz. Chroni powierzchnie i nadaje efekt
podobny do starożytnych tynków tworząc transparentny efekt
optycznej przecierki.

ZASTOSOWANIE
LE VELATURE nadaje się do dekoracji i ochrony ścian. Jej
specyfika nadaje ścianie antyczny wygląd tworząc
transparentne przecierki charakterystyczne dla starych tynków.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WAGA WŁAŚCIWA:
0,95 -1,05 kg/I.

APLIKACJA:
Nakładać pędzlem, wałkiem a następnie modelować strukturę
gąbką, rękawicą lub innym stosownym narzędziem.
Końcowy efekt jest uzależniony od umiejętności wykonawcy i
użytego narzędzia.
ROZCIEŃCZANIE:
Gotowy do użycia.

LEPKOŚĆ:
Lekko tixotropiczny.

SCHNIĘCIE W 20° I 65% W.P.:
Na dotyk 2-3 godziny, pełne po 24 godzinach.

WYDAJNOŚĆ:
8-10 m2/l w zależności od porowatości podłoża i techniki
nakładania.

WARUNKI OTOCZENIA:
Zaleca się nakładanie w temperaturze (zarówno otoczenia jak i
powierzchni malowanej) pomiędzy +5°C i +30°C.

OSUSZANIE:
16% ±1%.

MYCIE NARZĘDZI:
Wodą zaraz po zakończeniu aplikacji.

STEAM PERMEABILITY (SD):
About 0,03 m (max limit allowed 2 m, DIN 52615).

DOSTĘPNA KONFEKCJA: 1l., 4l., 16l.

ABSORPCJA WODY (W24):
Około 0,09 Kg/m2 * h®'-> (max dozwolony limit 0,5 kg/m2 *h0'5,
DIN 52617).
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
Farba pierwszej klasy ścieralności, zgodnie z regulacjami
13300 and EN ISO 11998.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
NA NOWE POWIERZCHNIE: upewnij się, że ściana została
odpowiednio wysezonowana (nie mniej niż 28 dni) a następnie
usuń wszelkie zabrudzenia i zastosuj grunt PRIMER
UNIFORMANTE A.S. a następnie podkład FONDO (jako
bazę). Można zastosować farbę akrylową L'ACRILICO, w celu
uzyskania gładkiej powierzchni, lub DECORGRIP, do
uzyskania powierzchni szorstkiej. Po około 24 godzinach
można zastosować do wykończenia LE VELATURE.
NA JUŻ ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE: usunąć wszelkie
zabrudzenia, odpadające fragmenty a następnie uzupełnić
ubytki. Na wyrównanej i przygotowanej ścianie postępujemy
tak samo jak na nowej.

DOTĘPNE KOLORY: Katalog kolorów.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w
suchym I chłodnym miejscu unikając przemrożeń.

EN

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:
Gładka, półmatowa powierzchnia.
OGRANICZENIA EMICJI LZO (LOTNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH):
Dopuszczalny limit wartości w UE (Dyrektywa 2004/42/EU) dla
tych produktów (Cat.A/l;WB) 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). LE
VELATURE zawiera mniej niż 200 g/l LZO.
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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

