
GLITTERY
GELOVÉ STŘÍBRNÉ KRYSTALKY PRO VODOVÉ BARVY A DEKORAČNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4910001

POPIS

Speciální neutrální gelová emulze, která dekoruje stěny velmi malými
a rafinovanými stříbrnými lesklými kamínky.
GLITTERY vytváří moderní krystalový efekt, charakterizovaný elegantní
hrou světla.
Dvojí použití:
Jako  dekorační  toner:  připravený  k  použití  k  rozpuštění  v  nátěrech  a
dekoračních povrchových vrstvách.
Jako lazura: po rozředění s vodou se GLITTERY aplikují na povrchovou
vrstvu (vodovou barvu nebo dekorační nátěr, včetně těch s minerálním
původem)  s  vytvářením  různých  estetických  efektů,  v  závislosti  na
použitém nářadí.
Jednoduše  použitelný  a  ideální  pro  kutilství,  se  snadno  rozpouští  v
nátěru a zaručuje optimální estetické výsledky.
GLITTERY neobsahují formaldehyd a přidané plastifikační látky.

INFORMACE O POUŽITÍ

-  Je  aplikovatelný  na  povrchy,  které  byly  předtím  ošetřené  vodovými
barvami nebo dekoračními nátěry, včetně těch s minerálním původem.
-  Je  použitelný  ve  stavu,  v  jakém  se  nachází,  v  nátěrech  nebo
dekoračních  povrchových  úpravách,  včetně  těch  s  neminerálním
původem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylové pryskyřice ve vodní emulzi. 
- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti: A+
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,04 ±0,05 kg/l.
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: třída 2 s1 d0;
vztažena  na  spotřebu  nepřekračující  uvedenou  hodnotu  a  aplikaci  na
nehořlavý povrch.
-  Schnutí  (při  25 °C a 65% r.  v.):  bez přilnutí  prachu po 2 hodinách v
průběhu 30 minut; úplné vyschnutí po 2 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Aplikujte  GLITTERY  na  předem  zvolený  podkladový  prostředek  kvůli
realizaci požadovaného efektu.
Postupujte v souladu s postupy, popsanými v pokynech pro aplikaci.

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%.

Aplikace jako lazura povrchových úprav:
- Nářadí: štětka, váleček, hladítko nebo jiné dekorační nářadí.
- Vrstvy: jedna nebo více vrstev, v závislosti na nářadí a požadovaném
efektu.
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
- Ředění: vodou, 200 %.
-  Orientační  spotřeba:  15-20  m2/l  v  závislosti  na  podkladovém
výrobku.
- Způsoby aplikace:
Aplikujte výrobek a opracujte jej přímo, zvoleným nářadím.
Pro  aplikaci  plastovým  hladítkem  se  doporučuje  nanést  výrobek

nejdříve štětkou.

Aplikace jako dekorační toner:
0,250 l  GLITTERY v 1 l  barvy nebo dekoračního nátěru neminerálního
původu;
1  l  GLITTERY  v  4  l  barvy  nebo  dekoračního  nátěru  neminerálního
původu.
Přidejte GLITTERY k výrobku a důkladně ručně rozmíchejte.
Postupujte v souladu s pokyny pro aplikaci povrchové úpravy.
Přidání GLITTERY nemění její vydatnost.
Spotřeba materiálu se výrazně mění v závislosti na typu realizovaného
efektu.  V  případě  prací  velkého  rozsahu  se  doporučuje  přípravná
zkouška.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v bezbarvé verzi.
Výrobek nelze tónovat.

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: 70 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 odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Gelové  stříbrné  krystalky  pro  vodové  barvy  a  dekorační  povrchové
úpravy.
Vrchní  dekorační  nátěr  se  vzhledem  syrového  kovu  pro  interiéry.
Používá  se  na  podklady,  které  jsou  již  připraveny.  Dekorační  nátěr
GLITTERY 4910001, na bázi akrylátového kopolymeru ve vodné emulzi,
v nejméně dvou vrstvách dle dané vydatnosti
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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 +39 0418520527.
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