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LUNANUOVA

POPIS
 
LUNANUOVA je dekorativní akryl-siloxanová povrchová
úprava, obohacená o reflexní krystaly.
U interiéru se finální efekt mění v závislosti na použitém
podkladovém přípravku a jako mimořádně vhodná se jeví
kombinace s vodovými barvami nebo jinými dekorativními
povrchovými úpravami, jako je Colorevivo, Bravocasa,
Unimarc smalto murale (nástěnný smalt), Rilievo,
Marcopolo, Cadoro.
Aby se efekt v interiéru co nejlépe zhodnotil,,
doporučujeme aplikovat přípravek na hladké nebo silné
podkladové přípravky, a to i v přítomnosti povrchů s
tepelnou izolací prostřednictvím „obvodového pláště" v
jedné z barevných verzí uvedených v příslušné paletě
barev.
Nové složení s obsahem akrylového pojiva a siloxanového
komponentu, které jsou přiřazeny specifické ochraně proti
plísním a řasám, vytváří ideální mix na ochranu stěn před
plísněmi a řasami. 
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Aplikace v interiéru:
- Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí.
- Betonové povrchy.
- Povrchy ze sádry a kartonsádry.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li
suché, kompaktní, savé a celistvé.
- Povrchy ze dřeva, dřevotřísky, překlížky a podobných
materiálů.
- Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé.
 
Aplikace v exteriéru:
- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové povrchy.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky za
předpokladu, že jsou suché, kompaktní, savé a drží
pohromadě.
- Cementové povrchy z různých minerálů, pokud jsou savé.
Povrch musí být odpovídajícím způsobem připraven podle
návod v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
Nenanášejte na čerstvě vypracované a dosud alkalické
povrchy, vyčkejte dostatečnou dobu k jejich zaschnutí,
obvykle asi čtyři týdny.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh pojiva: akrylický-siloxanický kopolymer ve vodní
emulzi
-Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l 
-Schnutí (při 25°C a 65% relat. vlhkosti): mimo prach 30
min.; na dotyk 2 hodiny
-Klasifikace pro kvalitu vzduchu v interiéru (Indoor Air
Quality): A 
-Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a
aplikaci na nehořlavý povrch.
 
Klasifikace UNI EN 1062-1: (nátěrové hmoty pro vnější
zdivo)
-Klasifikace lesku EN ISO 2813: třída G3 (<10, matný)
-Tloušťka suchého filmu ISO 3233: třída E2 (50-100 μm)

-Granulometrie EN ISO 1524: třída S1 (<100 μm jemná)
-Stupeň propustnosti pro vodní páru UNI EN ISO 7783-2:
třída V1 (Sd<0,14 m vysoký) Sd<0,14 m
-Stupeň propustnost vody UNI EN 1062-3: třída W3
(W≤0.1)
-Schopnost překlenutí trhlin UNI EN 1062-7A: třída A0 (bez
požadavku)
-Propustnost oxidu uhličitého UNI EN 1062-6: třída C0 (bez
požadavku)
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Naneste podkladovou vrstvu zvolenou podle efektu,
kterého chcete dosáhnout. 
Přistupte k nanášení produktu LUNANUOVA podle postupu
v návodu na použití. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky pro prostředí a podklad:
Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C
relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Vyhýbejte se nanášení pod přímým dopadem slunečních
paprsků.
- Po nanesení výrobku musí být venkovní zdivo chráněno
před deštěm a vlhkostí až do úplného vysušení, které
normálně (při 20 °C) nastane přibližně po uplynutí 72 hodin.
 
Aplikace v interiéru:
- Nářadí: Plochý štetec Spalter, štětec, houba,
- Počet vrstev: jedna nebo více, v závislosti od
požadovaného výsledku. 
- Ředění: vodou, max. 15%. 
- Čištění nářadí: vodou okamžitě po použití. 
- Způsoby použití: 
- Výrobek nanášejte a roztírejte přímo zvoleným nástrojem.
- Při případném použití plastové špachtle doporučujeme
výrobek nejprve nanést štětcem. 
- Orientační vydatnost: 12-15 m2/l v závislosti na použitém
dekorativním podkladu.
Spotřeba materiálu se může výrazně lišit v závislosti na
zvolené technice provedení. V případě rozsáhlých prací
doporučujeme provést předběžnou zkoušku.
 
Aplikace v exteriéru:
- Nářadí: vlněný váleček se středně dlouhým vlasem,
hladítko s kousky kůže.
- Ředění: s vodou od 40 do 50 %.
- Počet vrstev: jedna nebo více v závislosti na
požadovaném efektu. 
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
Způsoby aplikace:
- Naneste přípravek mokrým válečkem na mokrý povrch.
- Proveďte závěrečné zpracování na základě zvolené
povrchové úpravy: 
. válečkem: postupujte nerovnoměrně za účelem dosažení
stínovaného efektu
. hladítkem s kousky kůže: s použitím hladítka mírně
nasáklého přípravkem LUNANUOVA provádějte pohyby
opačnými směry, čímž vytvoříte plochy obohacené krystaly.
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- Orientační spotřeba: 
. 15-20 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení válečkem na
hladké nebo výplňové vodové barvy;
. 10-15 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení hladítkem s
kousky kůže na silné obklady.
Doporučuje se provést zabarvení přípravku (viz dostupné
barevné odstíny na paletě barev).
Uvedená spotřeba se mění v závislosti na druhu podkladu
a způsobu zpracování a vztahuje se na hladké povrchy s
průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou
spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém
povrchu. 
 
ZABARVENÍ
 
Výrobek je k dispozici v polokrycích odstínech Stříbro
(0070) a Zlato (0190).
Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému a
barvidly COLORADO ze série 548.
V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi
sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v
odstínech.
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Limitní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátěry pro dekorativní efekty (na vodní bázi): 300
g/l (2007) / 200 g/l (2010)
LUNANUOVA obsahuje max: 200 g/l VOC
 
Používejte tento výrobek podle platných hygienických
předpisů, po použití neodhazujte obal v přírodě, zbytky
výrobku nechejte dobře zaschnout a zacházejte s nimi jako
se zvláštním odpadem. Přechovávejte mimo dosah dětí. V
případě požití se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu
obal nebo etiketu. Zbytky výrobku nevyhazujte do
kanalizace, vodních toků nebo na volné prostranství.
Podrobnější bližší informace najdete v bezpečnostním listu.
 
HESLO TEXTU
 
Dekorativní nátěr pro interiéry i exteriéry - s efektem
krystalové mnohobarevnosti.
Výrobek LUNANUOVA série 022 nanášejte na již
připravený povrch ve vrsvách a v množství určených
savostí podkladu a požadovaného výsledného estetického
efektu.
Dodávka a provozní příprava materiálu € ................. na
m2.
 Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u

každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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