MAVERICKS
Farba na vodnej báze určená pre interiéry, so špeciálnymi žiarivými
odleskami a trojrozmerným farebným efektom, evokujúcim pohyb morských
vĺn. Je jednoduché aplikovať MAVERICK a umožňuje dosiahnuť príjemné
a očarujúce efekty, ktoré sú originálne a jedinečné. Vďaka unikátnym
kryštálovým časticiam je možné vytvoriť jedinečný priestor svojho druhu.

CHARAKTERISTIKA:
Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu, zmiešajte
NAUTILUS s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI. Alternatívne
môže byť použitý VALCONE
tónovací prístroj. Pre dosiahnutie
požadovaného odtieňa. Pre dosiahnutie charakteristického povrchu typického
pre MAVERICK je nutné použiť dve balenia MAVERICK a do každého
pridať balenie L50 rôznych farebných odtieňov.
Do každého balenia MAVERICK dva rôzne.
METÓDA APLIKÁCIE:

Aplikujte jednu vrstvu
NAUTILUS valčekom alebo
štetcom na nové, kompaktné a
hladké povrchy s ťahmi krížom
krážom. Počkajte 8 hodín pre
teplote 20°

4)

Kým je náter ešte čiastočne
mokrý prejdite povrch štetcom
PV 103 krížom krážom bez
nanášania produktu vyvíjajúc
príslušný tlak, tak aby sa rozložili
kryštálové častice MAVERICKU.
Toto umožní vytvoriť dojem
morských vĺn veľkých a malých
nie však kruhových. Ako
posledný krok je doporučené
prejsť jemne ešte raz celý povrch,
tak aby ste vyhladili všetky
šmuhy zanechané štetcom.

NÁVOD NA POUŽITIE
Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú plochu vodou a
vhodným saponátom. Potom ak je to potrebné, vyhlaďte celý povrch jemným
brúsnym papierom. Ďalej aplikujte fixačný náter vhodný pre daný typ
povrchu aj je to potrebné. Keď je fixačný náter úplne suchý, naneste vrstvu
NAUTILUS zriedeného 10 – 15 % vody a MAVERICK.

1) NAUTILUS

Použite dve balenia MAVERICK
a do každého pridajte balenie L50
rôznych farebných odtieňov.

2) MAVERICK
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Aplikujte MAVERICK
špeciálnym dvojitým štetcom PV
102, pričom každý z ponorte do
rôznej, tak aby nesplývali.
Nanášajte MAVERICKS postupne
na menšiu plochu približne 1 - 2
m2 pri teplote 15 ° C až 20 ° C; V
prípade nižšej teploty, je možné
naraz aplikovať ho na väčší
povrch. Technika nanášania
spočíva v aplikácii malého
množstva produktu striedavými
ťahmi štetcom všetkými smermi,
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MAVERICKS
TECHNICKÉ ÚDAJE:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Riedenie: NAUTILUS musí byť riedenie 10- 15% s vodou. MAVERICK je
pripravený na použitie.
Výdatnosť: NAUTILUS približne 1 liter na 12-14 m² na jeden náter,
MAVERICK približne 1 liter na 12 - 14 m².
Balenie: NAUTILUS je dostupný v 1, MAVERICK sa dodáva v dvoch pol
litrových baleniach; COLORI " v 80 a 480 ml balení; L50 je dodávaný
v 0,100 L.
Aplikačná teplota: + 5 ° C a + 30 ° C.
Schnutie: v neprašnom prostredí po dobu 1 hodiny pri teplote 20 ° C.
Suché po 3-4 hodinách pri teplote 20 ° C. Úplne suché po 24 hodinách, v
závislosti na teplote v miestnosti.
Vzhľad produktu: opalescenčný polo lesklý. Tvrdý: keď je úplne vysušený,
vytvára priedušný film, ktorý vytvára dobrú odolnosť proti oterom a
normálnemu opotrebeniu.
Umývateľnosť: umývateľný s vodou a bežnými saponátmi po 15 dňoch od
nanesenia.
Čistenie: vodou a saponátom.
Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje
pri teplota nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.
Stabilita: približne 2 roky.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade
kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.
Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.
Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. Avšak vzhľadom
na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod kontrolou
výrobcu, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté
odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv
otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečil, požadovaný výsledok,
a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte
dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). To preto, že NAUTILUS a
MAVERICK obsahuje prírodné produkty a špeciálne častice, ktoré reagujú na
vlhkosť, teplo, ventiláciu a metódy aplikácie. Každá aplikácia má preto svoj
vlastný jedinečný charakter. Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami
zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% a 30%, a tiež medzi jednotlivými
dávkami. Všetok materiál by mal byť pred použitím zmiešaný vo veľkom
kontajneri, aby sa zabránilo farebným rozdielom pri aplikácii produktu.
Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku do poručujeme pracovať rýchlo a použiť
štetec PV 102 spolu s PV 103.

Upozorneni
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