GRIMANI
ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY - MULTIPOVRCH – PŘIPOMÍNÁ KOV
serie 024
POPIS
GRIMANI je závěrečný dekorativní nátěr určený k ošetření
a dekoraci různorodých povrchů současné architektury.
Nátěr GRIMANI se vyznačuje přilnavostí a vysokou
pružností použit, může být aplikován nejen na obvyklé
stěny domácností, ale i na nábytkové doplňky, stínítka,
poličky, rámy a drobné kusy nábytku, které se promění v
díla patřící do kategorie módního designu. Tyto povrchy tak
znovu ožíjí díky elegantní textuře spojené se zjemňujícím
odrazovým efektem, který přechází z pololesklého odstínu
k zářícímu v závislosti od dopadajícího světla.
GRIMANI při použití umožňuje velmi snadno uskutečňovat
řadu estetických efektů.
GRIMANI má mimořádně nízký obsah těkavých látek a
neobsahuje vůbec formaldehyd a přidané plastifikátory,
proto je určen speciálně na nátěr interiérů, ve kterých není
potom třeba dlouho větrat před zobytněním.
INFORMACE O POUŽITÍ
Nátěr může být použitý na:
- Konglomeráty ze dřeva, dřevotřísky, překlížky a podobné.
Povrchy z čerstvého nebo již natřeného a náležitě
připraveného dřeva.
- Tapety z vinylu, skleněných vláken nebo z vláken
celulózy.
- Eko kůži, lepenku a textil.
- kovové podklady.
- Podklady z PVC.
- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- povrchy z betonu a konglomeráty různého minerálného
složení, pokud jsou savé.
- Povrchy ze sádry, kartonsádry a dekorativní nástenné
panely.
- Staré barvy a nátěry organické nebo minerální povahy,
které jsou suché, kompaktní, savé a kohezní.
Povrchy musí být náležitým způsobem ošetřeny podle
postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU".
Nepoužívat na čerstvě natřené povrchy.
POZOR na použití na dřevu, které je bohaté na tanin. Ke
snížení tvorby tmavých skvrn použíjte nejprve izolační
podklad UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód
3080001/0019.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret
français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
-Povaha pojiva: akrylový kopolymer ve vodní disperzi
-Pigmenty: kovovoperlové
-Specifická hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
-Viskozita a prodejní úprava: tixotropický krém
-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30
minut; další vrstvu je možné nanášet po 3 hodinách.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Sádrové, kartonsádrové a omítkové povrchy:
- Ověřte si, zda je podklad dostatečně suchý a vyzrálý. Je-li
to potřeba, přistupte nejprve k jeho obnově nebo
konsolidaci pomocí patřičných výrobků.
- V případě přítomnosti plísně ošetřete povrch čistícím

prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Je-li to potřeba,
upravte produkt přidáním desinfekčního přípravku
COMBAT 444 kód. 4810444.
- Okartáčováním nebo omytím odstraňte případné výkvěty
a odlupující se části starých maleb. Úplně odstraňte
případné silnější vrstvy vápenných nebo temperových
maleb.
- Okartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiné
nečistoty.
- Nerovnosti podkladu vyrovnejte, vyplňte díry, praskliny,
trhliny a převrstvení pomocí výrobku TAMSTUCCO
9400006/9410110.
Mezery
vyplňte
odpovídajícím
zatmelením.
- Osmírkujte zatmeleniny a výplně smírkovým papírem a
odstraňte prach.
- Proveďte případné vyrovnání podkladu stěrkovou hmotou
RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo
RASOMARC 9500150, v závislosti na druhu podkladu.
- Zpevněte mikronizačním zpevňovačem ATOMO 8840001
bez obsahu ředidel.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI tak jak je to
popsáno v návodu na použití.
- V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete
jako podklad použít DECORFOND 3880019.
*(Ředění izolačního nátěru a nanášené množství závisí na
savosti povrchu a je třeba je určit pomocí předběžných
zkoušek na daném povrchu. Přečtěte si příslušný technický
list.).
Povrchy z plastů (PVC):
- Povrch osmírkujte, aby jemně zdrsněl.
- Případně odmastěte příslušným ředidlem a očistěte
podklad.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno
v části údaje pro použití.
- V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete
jako podklad použít UNIMARC FONDO UNIVERSALE
serie 335.
Dřevěné povrchy:
- Lehce osmírkujte, aby se odstranily případné nerovnosti
na povrchu.
- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které se
odlupují a zdrsněte všechny již natřené povrchy.
- Případnou smůlu odstraňte pomocí odpovídajícího
ředidla.
- Vady na povrchu zarovnejte syntetickým tmelem.
Zatmeleniny přesmírkujte a odstraňte prach.
- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno
v části údaje pro použití.
Povrchy z železitých kovů:
- Mechanickým nebo ručním čištěním odstraňte šupiny po
válcování, které perfektně nepřiléhají a jakoukoliv stopu rzi.
- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které nejsou
dostatečně přisedlé a celý povrch přesmírkujte.
- Odmaštěte povrch vhodným ředidlem.
- Odstraňte všechny stopy prachu a nečistot.
- Na perfektně suchý povrch naneste MARCOTECH AU
METAL PRIMER 3320807, nebo také 2 vrstvy
protikorozního přípravku SATURNO ze série 191.
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- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno
v části údaje pro použití.
NÁVOD K POUŽITÍ
- Podmínky pro stav pracovního prostředí a podkladu:
Teplota pracovního prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost pracovního prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Nářadí: inoxová stěrka, štětec.
- Množství vrstev: 1-2 v závislosti na žádaném efektu.
- Ředění: připraveno k použití, může být ředěno na 20%
vodou v závoslosti od požadovaného estetického efektu..
- Způsob nanášení: k dosažení efektů Jacquard, Kilim,
Moiré a Cachemire si prohlédněte tabulku barev 55045.
- Nařadí je třeba očistit vodou okamžitě po ukončení práce.
- Orientační údaje o vydatnosti:
Pro efekty s jednou vrstvou 6-8 m2/l po dokončení, údaj se
vztahuje na hladký, středně savý podklad.
Pro efekty se 2 vrstvami 4-6 m2/l po dokončení, údaj se
vztahuje na hladký, středně savý podklad.
Pro efekty se 2 vrstvami a 2 barvami 5-7 m2/l po
dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý
podklad.
Doporučujeme
stanovit
skutečnou
vydatnost
proptřednictvím předběžné zkoušky na daném povrchu.

HESLO TEXTU
Dekorativní závěrečný nátěr pro interiéry - připomíná kov,
vhodný k použití na různé druhy povrchu.
Produkt GRIMANI ze série 024 nanášejte na již připravené
povrchy ve vrstvách a množství, která jsou určena savostí
podkladu a požadovaným estetickým efektem.
Dodávka a prováděcí připrava materiálu € ................. na
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.

ZABARVENÍ
Produkt je k dispozici v základních provedeních Peltro
(0270), Zecchino (0195) a Bílá (0019), které mohou být
použity i jako již připravené odstíny.
Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému
Marcromie.
V případě použítí pigmentů různých výrobců je lépe
jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily
lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.
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: nátěrové hmoty s dekorativními efekty (VŘNH):
200 g/l (2010)
GRIMANI obsahuje maximálně: 5 g/l VOC
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.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v
Bezpečnostním listu produktu.
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