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PLAISIR

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE W EFEKCIE JEDWABIU
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Plaisir jest dekoracyjnym wykończeniem do wewnątrz z
niskim wpływem na środowisko, składający się z żywic na
wodnej emulsji, specjalnych perłowych i odpowiednich
dodatków, które nadają produktowi następujących cech:
doskonała paro-przepuszczalność, dobra przyczepność,
dobra zmywalność i łatwość aplikacji.
Szczególna receptura daje przyjemnie "miękki w dotyku" efekt
jedwabiu.

ZASTOSOWANIE
PLAISIR nadaje się do wnętrz w kamieniu, płytach
kartonowo-gipsowych, cementowych i innych powierzchniach
ścian.
Wykończenie PLAISIR tworzy efekty na ścianach poprzez
różne załamanie światła, nadając miłą i delikatną teksturę.
Idealny do klasycznych i nowoczesnych wystrojów wnętrz.

UŻYCIE
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
NA NOWEJ POWIERZCHNI: powierzchnię ściany pokryć
pierwszą warstwą podkładową PRIME UNIFORMANTE
odpowiednio rozcieńczonego wodą.
NA JUŻ POMALOWANEJ ŚCIANIE: usunąć kurz, tłuszcz i
jakiekolwiek inne zabrudzenia, a następnie postępować
zgodnie z procedurą dla nowych powierzchni.
W obu przypadkach jako podkład stosuje się białą, zmywalną
warstwę akrylową.
APLIKACJA:
PLAISIR można nakładać pacą z tworzywa sztucznego z
zaokrąglonymi narożnikami. Nanieść równomiernie pierwszą
warstwę. Pozostawić do wyschnięcia a następnie nałożyć
drugą warstwę. Przystąpić do aplikacji w taki sam sposób,
zawsze utrzymując pacę lekko wilgotną. Pożądana
minimalna powierzchnia pracy to 2-3 m2.
Efekt końcowy jest uzależniony od sposobu aplikacji i
indywidualnych umiejętności wykonawcy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ROZCIEŃCZANIE:
Gotowy do użycia.

WAGA WŁAŚCIWA: 1,25 -1,35 kg/I.

SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:
Suchy na dotyk po 5-6 godz. a całkowicie po 24 godzinach.

LEPKOŚĆ: produkt w paście, lekko tixotropiczny.
WYDAJNOŚĆ NA WARSTWĘ: 100 g/m2, w zależności od
wymaganego efektu

CZAS SCHNIĘCIA POMIĘDZY WARSTWAMI:
Około 4 godziny w temperaturze 20° C.

WARTOŚĆ ELEMENTÓW STAŁYCH: 46 ±1.

ENVIROMENTAL CONDITIONS:
Aplikować produkt w zakresie temperatur +5°C do +30°C.

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE: Satynowy i gładki wygląd.
LIMIT
EMISJI
LZO
(LOTNYCH
ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH): Limit wartości UE (Direktywa 2004/42/EC)
dla tego produktu (cat. A/I; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
PLAISIR zawiera mniej niż 200 g/l di VOC.

TOOLS CLEANING:
Czyścić wodą zaraz po skończeniu pracy.
KONFEKCJA: 1.25 kg, 2.5 kg.
DOSTĘPNE KOLORY: Baza srebrna, złota, katalog kolorów.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Produkt pozostanie w dobrym stanie przez co najmniej 18
miesięcy w przypadku przechowywania w chłodnym, suchym
miejscu. Unikać bardzo niskich temperatur poniżej zera.

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.

