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POPIS
 
DECORFILM je vodou ředitelný ochranný nátěr sloužící
specificky k ochraně interiérových i vnějších povrchů
ošetřených dekorativními nátěry, barvami na vodní bázi a
laky.
Jeho uretanický základ s akrylovou složkou vytváří
ochrannou vrstvu, která se snadno čistí a vyznačuje se
výbornou mechanickou odolností.
Na stěnách s intenzivními odstíny barev na vodní bázi
použití prostředku DECORFILM zvýrazní fenomén
povrchového rýhování.
Rychne schne, nežloutne. DECORFILM se vyznačuje
skvělou dilatací a přilnavostí.
Je k dispozici v lesklém i matném provedení, která jsou
naprosto míchatelná mezi sebou. Tak je možno připravit
různé stupně lesku, odpovídající povrchu, který má být
chráněn.
Odpovídá požadavkům nařízení Komise ES 852/2004 v
oblasti hygieny potravinářských produktů.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Výrobek je možné nanášet na:
- Dekorativní úpravy organického původu
- Dekorativní úpravy minerálního původu, pouze v
interiérech: použijte DECORFILM OPACO a DECORFILM
LUCIDO promíchané mezi sebou v poměru 1:1. Pouze při
nanášení na HAŠENÉ VÁPNO použijte výhradně
DECORFILM LUCIDO.
- Barvy na vodní bázi a laky s různými stetickými účinky
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé,
savé a zpevněné.
- Vyhodnoťte druh závěrečného nátěru DECORFILM, který
je nejvhodnější pro typ nátěru, který má být chráněn. Na
matné a saténové povrchy se obvykle doporučuje
DECORFILM OPACO (kód 3740238), na zářivé povrchy se
obvykle používá DECORFILM LUCIDO (kód 3740230).
Nanášení lesklého typu produktu na matné povrchy změní
jejich estetickou podobu.
- DECORFILM vykazuje dobrou odolnost pro normálním
domácím čistícím prostředkům. Doporučuje se
každopádně udělat předběžnou zkoušku čištění na některé
ze skrytých oblastí povrchu, aby se vyzkoušela jeho
odolnost v daném případě.
- Jako čistící prostředek nepoužívejte čistý denaturovaný
etylalkohol nebo jeho roztok.
- Na čištění povrchů nepoužívejte brusné houby.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh pojiva: uretanová živice s akrylovou složkou ve vodní
disperzi.
-Hustota UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
-Výrobní viskozita UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C
(rotační viskozimetr Brookfield)
-Lesk UNI EN ISO 2813:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 zorný úhel 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 zorný úhel 85°
Směs LUCIDO/OPACO poměr 1:1: 10±2 zorný úhel 60°
Směs LUCIDO/OPACO poměr 2:1: 20±2 zorný úhel 60°
-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): čas, po kterém

se prach již nemůže usazovat na čerstvém nátěru: 1
hodina, na dotek za 2-3 hodiny, úplně po 4 hodinách.
 
Odpovídá HACCP podle požadavků uvedených v Nařízení
Komise ES 852/2004
*Zkušební zpráva č. 232F2017 Studio ASA - Treviso, podle
Normy UNI 11021.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrch zdiva:
Naneste DECORFILM na povrch, který byl nejprve pokryt
dekorativními prostředky, nátěry a laky, které jsou pevné,
suché a souvislé.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Stav podkladu a prostředí:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Nářadí: štětec, váleček, stříkací pistole, hladítko s
houbou.
- Počet vrstev: 1 - 2.
- Ředidlo: voda
- Ředění: záleží na míře savosti a na použitém nástroji.
Obvykle první a druhá vrstva na 5-15%. Při přítomnosti
silně savého povrchu nařeďte první vrstvu nal 25-30%.
- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.
- Přibližná vydatnost: Je silně ovlivňována povahou
podkladového materiálu. U hladkých, průměrně
absorbujících povrchů se počítá s 10-12 m2/l na vrstvu.
 
ZABARVENÍ
 
Produkt je k dispozici v bezbarvém, matném provedení kód
3740238 a lesklém kód 3740230.
 
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: 100 g/l VOC
 
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
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odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Ochranný nátěr pro vnější a interiérová zdiva na bázi
akrylových pryskyřic s uretanickou složkou ve vodní
disperzi.
Zvlášť vhodné pro povrchy, které již byly ošetřeny
dekorativními úpravami organického původu, nebo, pouze
pro interiéry, minerálního původu, barvani na vodní bázi a
laky. DECORFILM je k dispozici v matném provedení kód
3740238 a lesklém kód 3740230 v závislosti od
požadovaného estetického výsledku.
DECORFILM se nanáší v 1-2 vrstvách v závislosti na
požadovaném estetickém výsledku a v množství
ovlivněném savostí podkladu.
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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