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Декоративна мазилка
Shine



Техническа карта
Декоративна мазилка

Характеристики
Копринено-матова миеща се интериорна и екстериорна боя на водна основа с
метален ефект. За да получите ефекта, нанесете върху суха, равномерно шпаклована
повърхност. Боята придава на повърхността метален блясък и позволява да се
създават различни релефи

Области на приложение
Може да се нанася върху минерални повърхности като черна мазилка, бетон,
циментова плоскост, гипсова мазилка, гипсокартон, фиксирана ламарина и стари
боядисани повърхности на вътрешни и външни фасади.

Подготовка на повърхността
След като предвидените за нанасяне повърхности бъдат почистени от всякакви
замърсявания, масла, набъбнала боя и прах, дефектите по повърхността от
вътрешната страна задължително се коригират с шпакловка. Препоръчително е да се
използва дълбокопроникващ грунд и основа-боя в цвета, когато се нанася на
шпаклована стена. Може да бъде използвана, като финален слой върху мазилката
„SMART“

Указания за нанасяне
„SHINE“ трябва да бъде разбъркана до хомогенно състояние. След пълното изсъхване
на долния слой, с помощта на валяк или четка, „SHINE“ се нанася внимателно върху
повърхността като първи слой. След 5�6 часа престой при температура от 23°С,
вторият слой боя се полага по същия начин. Ако не се постигне желаният ефект, може
да бъде направен и трети слой. Могат да бъдат постигнати различни ефекти с
помощта на различни инструменти. По време на нанасянето, както и 24 часа след
неговото приключване, температурата на околната среда трябва да бъде най-малко
+5°С и най-много +35°С.
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Технически параметри
Плътност (гр/см3) 1,68 + 0,02

Вискозитет (мерни единици Кребс) „Вискос“

Точка на възпламеняване На водна основа

pH 12�14

Твърдо вещество (% wt) 73 + 2

Изчислени теоретично летливи органични
съединения (гр/литър) (Директива на
Европейския съюз № 2004/42/ЕО�

40

Разреждане няма

Цвят Съгласно палитра

Теоретичен разход* (гр/м2)
(за една ръка)

100�170

Сила на покриване (м2/кг) 5

Продължителност на сушенето (при 23°С) Време без докосване: 2 часа.
Период на пълно изсъхване: 24 часа.

Срок на годност** 2 години

Опаковка 1 кг. и 2,5 кг.

Забележки:
*Теоретични стойности на разхода: За една ръка  в зависимост от гладкостта на повърхността,
абсорбирането и техниките на полагане.
**Срок на годност: Според условията на съхранение между +5°С и +35°С, в неотворена опаковка, на
хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

Предупреждения за опасност
H318Причинява сериозно увреждане на очите.
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Предпазни мерки
Р102Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Р280 Носете защитни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазни
средства за лице.
Р302+Р352При контакт с кожата: Измийте със сапун, използвайки обилно количество
вода.
Р332+Р313При РАЗДРАЗНЕНА КОЖА� Обърнете се към лекар.
Р301+Р310При ПОГЛЪЩАНЕ� ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МЕСТНИЯ ЗДРАВЕН
ЦЕНТЪР или се обадете на лекар.
Р305+Р351+Р338При контакт с очите: Внимателно изплаквайте с вода в
продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и продължете
с изплакването.
Не използвайте опаковката на продукта за съхранение на храни.
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