
Verderame_Wall Painting
Powłoka dekoracyjna o efekcie utlenionej miedzi.

Opis:
Verderame_Wall Painting - system wodny, składa się  z dwóch produktów Verderame_Wall Painting Fond i Verderame_Wall Painting  
Antichizzante.  Zastosowanie Verderame_Wall Painting Antichizzante powoduje utlenianie i patynowanie miedzi.
Verderame_Wall Pianting może być używany do dekoracji powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Aplikacja:
Z odpowiednimi zmianami w cyklu aplikacji, można zastosować Verderame_Wall Painting na:
- Zaprawy tynkowe cementowe
- Nowe tynki wapienne
- Stare tynki wapienne 
- Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych
- Stare farby, syntetyczne i mineralne
- Konglomeratów mineralnych różnego rodzaju
- Powierzchnie z drewna, płyty wiórowej, sklejki, płyty MDF 
- PVC.
- Blachy ocynkowanej.
Nie stosuje się na świeżych tynkach mineralnych o wysokiej zasadowości.
Nie stosować na wilgotne i w obecności podciąganiem wilgoci powierzchni.

Cechy produktu:
Spoiwo kopolimeru w dyspersji wodnej.
Gęstość nasypowa:
Verderame_Wall Painting Fondo: 1,28 +/- 0,05 g / ml
Verderame_Wall Pianting Antichizzante: 1,04 +/- 0,05 g / ml

Ostrzeżenia:
Prawidłowo zmieszać materiał przed ułożeniem. Zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą aplikowane.
Przypadkowy kontakt z Verderame_Wall  Painting Antichizzante z powierzchnią metalową może spowodować utlenianie.
Przypadkowy kontakt z Verderame_Wall Painting Fondo  z kamieniem , marmurem, gipsem, itp., może spowodować powstawanie plam 
które są trudne do usunięcia.
Stopień utlenienia jest ściśle związany z liczbą warstw  Verderame_Wall Painting Antichizzante,  narzędzia używanego do uzyskania efektu.
Verderame_Wall Painting Antichizzante aplikujemy pędzlem, wałkiem, gąbką morską.
We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie kontroli wyrywkowej przed aplikacją, w celu określenia rodzaju efektu, jaki chcemy
uzyskać.
Cykl aplikacji Verderame_Wall Painting na mało chłonnych podłożach (żelazo, PCV, stal, szkliwa, itp) może spowodować wydłużenie czasu 
suszenia. W tym sensie, że wskazane jest, aby zawsze sprawdzić stopień suszenia na powierzchni przed rozpoczęciem stosowania kolejnych 
warstw.
Dobrą zasadą jest aby zawsze używać materiałów z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania różnych partii produkcyjnych, 
jest wskazane , aby wymieszać produkty z różnych partii, w celu uniknięcia nieznacznej różnicy odcieni.  
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Przygotowanie podłoża:
(Określone warunki środowiskowe T = 25 ° C, RH = 60%)
Podłoże musi być suche, wolne od kurzu, tłustych plam, wilgotności powierzchni i plam soli.
Usunąć kurz, smog lub inne osady przez szczotkowanie.
Gruntowanie podłoża :

Podłoże Promer-Fondo

Tynki cementowe Decofix – 1 warstwa

Nowe tynki wapienne i gipsowe Decofix – 1 warstwa

Stare tynki wapienne i gipsowe Decofix – 1 warstwa

Stare warstwy farb syntetycznych i mineralnych Decofix – 1 warstwa, lub Fondo Universle – 1 warstwa

Konglomeraty mineralne różnego rodzaju Decofix – 1 warstwa, lub Fondo Universle – 1 warstwa

Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych Decofix – 1 warstwa, lub Fondo Universle – 1 warstwa

Powierzchnie z drewna, płyt wiórowych, sklejki, MDF Fondo Universle – 1 warstwa

PVC Fondo Universle – 1 warstwa

Blachy ocynkowane Fondo Universle – 1 warstwa

Powierzchnie metalowe Fondo Universle – 1 warstwa

Narzędzia do stosowania:
Decofix (utrwalacz): pędzel, wałek z krótkim włosiem.
Fondo Universale: pędzel, wałek z krótkim włosiem, natrysk.
Verderame_Wall Painting Fondo: pędzel, wałek.
Verderame_Wall Pianting Antichizzante: gąbka morska, pędzel, wałek.
Clear Finish Monocoponent: wałek do parkietów lub wałek welurowy.

Przygotowanie produktu:
Decofix: rozcieńczyć wodą, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża:
Fondo Uniwersale: do nanoszenia pędzlem i wałkiem rozcieńczonym 5-10% objętościowych wody. Do stosowania w postaci natryskowej 
rozcieńczonym 15-20% objętościowych wody.
Verderame_Wall Painting Fondo: gotowy do użycia, rozcieńczyć maksymalnie 10% wody.
Verderame_Wall Painting Antichizzante: gotowy do użycia.
Clear Finish Monocoponent: rozcieńczyć 30% wody do stosowania pierwszej warstwy; bez rozcieńczania lub w rozcieńczeniu 5% do 
nakładania drugiej warstwy.

Stosowanie:
Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnia aplikujemy wałkiem, warstwy Verderame_Wall Paintind Fondo.
Poczekaj na wyschnięcie pierwszej warstwy, około 4 godziny, i aplikuj drug a warstwę  Verderame_Wall Paintg Fondo..
Poczekaj na całkowite wyschnięcie Verderame_Wall Paintg Fondo, co najmniej 12 godzin i zastosuj , za pomocą gąbki morskiej 
nierównomiernie  Verderame_Wall Pianting  Antichizzante. Przetrzyj powierzchnię wciąż wilgotne pacą ze stali nierdzewnej, od góry do 
dołu i od prawej do lewej. Można powtórzyć etap utleniania i tryb aplikacji, w odstępie co najmniej 2 godziny, przez modulowanie czasy i 
ilości Verderame_Wall Painting Antichizzante, zgodnie z pożądanym efektem utleniania.
Przed przystąpieniem do ochrony powierzchni zaleca się odczekanie co najmniej 24 godzin od ostatniego etapu utleniania, w zależności od 
rodzaju podłoża, absorpcji i warunków środowiskowych.
Zastosowanie Clear Finish Monocopmonent  może  nieco zmodyfikować estetyczny wygląd powierzchni.
Optymalną wydajność zabezpieczenia uzyskuje się po około 5 dniach od zastosowania .Clear Finish Monocopmonent.

Producent:                                                                                                                                                                 Dystrybutor:

NOVACOLOR s.r.l.                                                                                                                                             REM J.MARKIEWICZ SP.JAWNA
Via U. Aldrovandi, 10 – 47122 Forli – ITALY                                                                                                    ul. Słupkowa 4, 20-301 Lublin
tel.+39 0543 401840 – fax+39 0 543 414585                                                                                                      tel 81 5328491 – fax 81 5349697
www.novacolor.it  -  info@novacolor.it                                                                                                               www.novacolor.pl  - info@remlublin.pl



Ochrona powierzchni wewnętrznych:
Przed zastosowaniem powierzchni ochronnej może być usunięty minimalne nalot naturalnego utleniania produktu. 
Delikatnie przeczyścić powierzchnię czystą, suchą szczotką.
Na powierzchni całkowicie suchej, stosuje się , pierwszą warstwę Clear Finish Monocompnent, rozcieńczony za pomocą 30% wody.
Dla lokalnych wymogów lub zwiększenia stopnia ochrony powierzchni może być stosowana, na suchej powierzchni, druga warstwa Clear 
Finish Monocpoment, rozcieńczyć do 5% wodą.

Ochrona powierzchni wewnętrznych:
Przed zastosowaniem powierzchni ochronnej może być usunięty minimalne nalot naturalnego utleniania produktu. 
Delikatnie przeczyścić powierzchnię czystą, suchą szczotką.
Na powierzchni całkowicie suchej, stosuje się , pierwszą warstwę Clear Finish Monocompnent, rozcieńczony za pomocą 30% wody.
Dla lokalnych wymogów lub zwiększenia stopnia ochrony powierzchni może być stosowana, na suchej powierzchni, druga warstwa Clear 
Finish Monocpoment, rozcieńczyć do 5% wodą.

Zalecenia:
Materiał musi być chroniona od zimnych i wysokich zmian ciepła podczas całego procesu nakładania.
Nie stosować gdy temperatura powietrza, podłoża lub produktu jest niższa niż + 5 ° C do + 35 ° C, na słońcu lub na gorących 
powierzchniach (nawet jeśli już są w cieniu). Wilgotność powinna wynosić <75%; Wilgotność podłoża musi być <10%. Zaimpregnowane 
powierzchnie należy chronić przed deszczem i wilgocią, przez co najmniej 48 godziny po ostatniej warstwie..

Czyszczenie narzędzi:
Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Wydajność:
Zzaleca się przeprowadzenie próby na określonej powierzchni w celu określenia wydajności.
Do rodzaju produktu i efektów, które można osiągnąć są to orientacyjne wydajności:
Decofix: orientacyjna wydajność 10-15 m2 / l.
Fondo Universale :  4-5 m2 / l, w dwóch warstwach, w zależności od rodzaju podłoża i jego absorpcji.
Verderame_Wall Painting Fondo : 8-12 m2 / l w dwóch warstwach, w zależności od rodzaju podłoża i jego absorpcji.
Verderame_Wall Painting Antichizzante: 10-14 m2 / l w dwóch warstwach, w zależności od rodzaju podłoża, absorpcji i rodzaju efektach.
Clear Finish Monocpoment : 12-14 m2 / l dla każdej warstwy w zależności od stopnia wykończenia efektu i jego absorpcji.

Kolory:
Tylko przyciemnianie Verderame_Wall Painting Fondo.

Pakowanie:
Verderame_Wall Pianting Fondo: 1 l.
Verderame_Wall Pinting Antichizzante: 0.5 l

Warunki trwałości:
Produkt należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji w przypadku przechowywania w oryginalnych zamkniętych pojemnikach i 
odpowiednich temperaturach.
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Bezpieczeństwo:
Dyrektywy 2004/42 / WE:
Verderame_Wall Painting (farby do efektów dekoracyjnych)
UE wartość graniczna dla Verderame_Wall Painting (cat / l): 200 g / l (2010).
Verderame_Wall Painting zawiera maksymalną 200 g / l LZO.
Karta katalogowa: Verderame_Wall Painting
Produkt jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Korzystanie z produktu zgodnie z obowiązującymi normami higieny i bezpieczeństwa. Nie wylewać do kanalizacji, cieków wodnych i na 
ziemię; opakowania po użyciu, nie wyrzucać do kontenerów na śmieci,  pozostawić do wyschnięcia i traktować jako odpady specjalne. 
Trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z MSDS.

UWAGA  NOVACOLOR: gwarantuje, że informacje tu opisane pochodzą z doświadczenia, wiedzy technicznej i naukowej; jednak nie 
może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane przy użyciu tych produktów, ponieważ warunki stosowania są poza jego kontrolą. 
Zalecamy, aby zawsze sprawdzić przydatność produktu do każdego konkretnego przypadku.

Producent:                                                                                                                                                                 Dystrybutor:

NOVACOLOR s.r.l.                                                                                                                                             REM J.MARKIEWICZ SP.JAWNA
Via U. Aldrovandi, 10 – 47122 Forli – ITALY                                                                                                    ul. Słupkowa 4, 20-301 Lublin
tel.+39 0543 401840 – fax+39 0 543 414585                                                                                                      tel 81 5328491 – fax 81 5349697
www.novacolor.it  -  info@novacolor.it                                                                                                               www.novacolor.pl  - info@remlublin.pl


