RILIEVO
PODKLADOVÝ NÁTĚR PRO DEKORATIVNÍ ÚPRAVU INTERIÉROVÝCH STĚN
Cod. 3750019
POPIS
Dekorativní úprava pro interiérové stěny, která vytváří
podkladovou vrstvu s nepravidelnou tloušťkou a s
antikizujícím efektem, která musí být dokončena a
nabarvena dekorativními produkty jako jsou VELATURE
série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série
378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377,
DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLO série 376,
MARCOPOLO SABLE' série 372.
INFORMACE O POUŽITÍ
K použití v interiérech na:
- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové podklady.
- Podklady ze sádry a kartonsádry.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé,
savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že
jsou savé.
Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle
postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU".
Nenanášet na čerstvé podklady.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
-Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
-Ředidlo: voda
-Hustota UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,05 kg/l
-Výrobní viskozita: 100000 ± 10000 cps
-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek 6
hodinách; novou vrstvu lze nanášet po 24 hodinách.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Omítkové, sádrové a kartonsádrové podklady:
- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý.
Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí
příslušných produktů.
- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí
čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí
sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud
je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444
kód 4810444.
- Kartáčováním nebo omýváním odstaňte případný výkvět a
odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte
případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových
barvách.
- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..
- Vyrovnejte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny
a
prolákliny
zatmelte
výrobkem
TAMSTUCCO
9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.
- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a
odstraňte prach.
- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu
RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo
RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.
- Zpevněte jednou vrstvou prostředku IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro
zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího
prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Přistupte k nanášení výrobku RILIEVO podle postupu v
návodu na použití.
*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba
použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit
prostřednictvím předběžné zkoušky přimo na daném
povrchu – Viz. příslušný technický list).
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: Nerezové hladítko.
- Počet vrstev: 1
- Ředění: připraveno k použití
Způsoby použití:
- Nanášejte RILIEVO na suchý povrch pomocí ocelového
hladítka a produkt roztírejte nestejnoměrně tak, že budete
nástrojem provádět rotační pohyby po protisměrných
souřadnicích, čímž vznikne povrch s nepravidelnou
tloušťkou vrstvy.
Po zaschnutí naneste RILIEVO s požadovanou konečnou
úpravou. Jsou k tomu vhodné tyto produkty: VELATURE
série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série
378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377,
DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLO série 376,
MARCOPOLO SABLE' série 372.
- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.
- Čištění zdiva: po uplynutí nejméně 20 dní, vodou.
- Přibližná vydatnost: 2-2,5 kg/m2 v závislosti na
požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně
savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit
prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném
povrchu.
ZABARVENÍ
Produkt je k dispozici v neutrálním zbarvení a nedá se
barvit.
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: 200 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
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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
Podkladový nátěr pro dekorativní úpravy v interiérech.
Používat na předem připravené povrchy a nanášet
dekorativní podkladový nátěr RILIEVO kód 3750019 na
bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi v 1 vrstvě
podle označené vydatnosti.
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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