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KLONDIKE CORTEN MID
Technický list SC 00259

NÁZOV:
TYP:
POUŽITIE:
CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE CORTEN MID

náter pre interiér a exteriér charakteristickým efektom verne imitujúci povrch hrdze

vodou riediteľný máter určený do interiéru
Špecifická hmotnosť: 1.200 ± 30 gr/LT pri 20°C
2 - 3 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa
Výdatnosť:

líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorbcie
podkladu a metódy aplikácie)
1,5 – 2 m2/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa
líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorbcie
podkladu a metódy aplikácie)

DOBA SCHNUTIA:

Estetický efekt:
Viskozita
Zafarbenie:
Balenie:
Suchý na dotyk:
Pretierateľný:
Úplne suchý:

Efekt hrdze
22000 cps
Farebná škála z katalógu
LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5
1 hodina pri teplote 20°C
3 – 4 hodiny pri teplote 20°C
po 24 hodinách pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:

KLONDIKE CORTEN MID je priedušný a umývateľný Ihneď ako povrch
uschne vytvori sa priedušný film odolný voči oteru. Po vysušní KLONDIKE
CORTEN TOP odoláva vysokým teplotám +50°C a nízkym teplotám -40°C.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Hlkadký podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne umyte
vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je potrebné. Po
vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery s obsahom vápna.
Potom aplikujte PRIMER 1200 valčekom alebo striekacou pištoľou. Približne po
6 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN
MID.
Drsný, nerovný podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne
umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je
potrebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery a
omietky s obsahom vápna. Pokračujte v aplikácii KLONDIKE RASANTE R7
kovovou nerezovou špachtľou PV 44 a vyhlaďte podklad. KLONDIKE
RASANTE R7 pôsobá aj ako základný náter, a preto už nie je nutné použiť
PRIMER 1200. Preto po 12 hodinách pokračujte s aplikáciou KLONDIKE
CORTEN MID.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie:

pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob:

štetec, kovové nerezové hladítko

počet náterov:

1–2
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------------------------------------------------------ www.dekorativne-natery.sk -----------------------------------------------------Klasický efekt - špachtľa: aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP
APLIKAČNÝ CYKLUS:
a pokryte celý povrch s použitím kovovej špachtle PV 44 po celom povrchu
s hrúbkou približne 1 mm.
Výdatnosť: približne 2 – 3 m2 jedna vrstva na hladký povrch
COLATO efekt – aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štetcom
PV 76 v úzkych pruhoch zhora nadol a naopak o hrúbke 1mm – 2cm po celej
dĺžke a pokračujte na celý povrch. Po 15 -20 minútach pri teplote 20°C aplikujte
druhú vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP s použitím nerezovej kovovej špachtle
PV 44 a naneste produkt ba celý povrch vertikálne zhora nadol a naopak o hrubke
1mm, tak aby ste nevyhladili prvú vrstvu. Je dôležité aplikovať druhú vrstvu kým
je ešte prvá vrstva mokrá aby ste zabránili rýchlemu vysušeniu a viditeľmým
spojom.
Výdatnosť: približne 1,5 – 2 m2 dve vrstvy na hladký povrch.
N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného
efektu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +10°C do +25°C. Neaplikujte počas priameho slnečného žiarenia a veterného
počasia. Predíďte aplikácii počas vlhkého a daždivého a mrazivého počasia.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od
+5°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.
Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite
vodou a poraďte sa s lekárom.
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim
prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov.
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre
použité balenia.
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