FONTEGO
DEKORATIVNÍ INTERIÉROVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S MATNÝM EFEKTEM
Serie 027
POPIS
S velmi jemnou a živou texturou, čerpá inspiraci z míst, kde
se setkávají kultury a probíhá směna vzácného zboží, z
renesančních Benátek, které se nacházely ve středu světa.
Mimořádně snadno aplikovatelná, umožňuje vytvářet
vyhledávané efekty, vhodné pro každý styl zařizování.
INFORMACE O POUŽITÍ
Je aplikovatelný na následující povrchy v interiéru:
- nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv
- betonové plochy
- sádrové nebo sádrokartonové povrchy
- staré nátěry a povlaky organické a minerální povahy,
suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné
- konglomeráty rozličné organické a minerální povahy s
podmínkou, že pohlcují vlhkost.
Připravte povrch postupem uvedeným v části „PŘÍPRAVA
PODKLADU".
Nenanášejte na vlhký nebo nevyzrálý podklad.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodném roztoku
- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti (Indoor Air
Quality): A+
- Pigmenty: Perlově šedý kov
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
- Viskozita balení:
Stříbro: 48 000 ± 4 000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% R.V.): 1 hod na dotek.
NÁVOD K POUŽITÍ
Povrchy zdí:
- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle
potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím
specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čisticím
prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Dle potřeby
přidejte do přípravku přísadu v podobě hygienizačního
prostředku COMBAT 444 kód 4810444.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné
solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně
odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových
nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných
látek.
- Vyrovnejte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry,
trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO
9400006/9410110. Utěsněte štěrbiny vhodnými těsnivy.
- Obruste zasádrovaná a zalátaná místa smirkovým
papírem; odstraňte prach.
- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení
na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160,
BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
- Zafixujte vrstvou akrylového fixačního přípravku na zdi s
obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného
fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Válečkem nebo štětkou aplikujte nejméně dvě vrstvy
přípravku DECORFOND 3880019, rozředěného vodou na
30-35 %, pro získání homogenního podkladu, ideálního pro
aplikaci. Nedoporučuje se použití jiných podkladů.
- Proveďte aplikaci přípravku FONTEGO v souladu s
pokyny pro aplikaci.
*(Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat,
závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím
přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si
příslušný technický list).
NÁVOD K POUŽITÍ
- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Nářadí: štětka a houba.
- Počet vrstev: 1
- Ředění: přípravek připravený k použití, v závislosti na
vyhledávaném estetickém efektu lze ředit vodou až do 5 %.
Způsoby aplikace:
. Přípravek FONTEGO nanášejte nerovnoměrným
způsobem štětkou.
Po částečném uschnutí přípravku vytvořte měkkou, trochu
navlhčenou houbou nebo štětkou typu „Spalter" oblasti s
nepravidelnou akumulací. Po úplném uschnutí se zvýrazní
charakteristický efekt.
- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.
- Orientační spotřeba: 4-6 m²/l po ukončení aplikace;
vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou nasákavostí.
Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné
zkoušky na specifickém povrchu.
ZABARVENÍ
Přípravek je dostupný v barevném odstínu připraveném pro
aplikaci a je použitelný také jako základ barevné škály,
stříbrný (0070).
Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů
barevné škály. Přípravek lze dále natírat přípravkem s
barvivy COLORADO série 548.
V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé
přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným
rozdílům v barevných 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
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l
(2010)
obsahuje maximálně: 40 g/l VOC
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Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních
požadavků. Produkt musí být používán v souladu s
platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po
použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho
zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním
odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
HESLO TEXTU
Dekorativní konečná úprava pro interiéry - s matným
efektem.
Aplikace dekorativní konečné úpravy pro zdi FONTEGO
série 027 s obsahem akrylového kopolymeru ve vodní
emulzi na již připravené povrchy v interiéru, ve formě jedné
vrstvy podle uvedené spotřeby.
Dodání a aplikace materiálu při instalaci ................. € za
m².

Il COLORFICIO SAN MARCO 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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