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CHARAKTERISTIKA 

PRODUKTU 

Roztok činidla, který po nanesení na OXIDCAP FONDO způsobí oxidaci povrchu 
kovu a vytvoří velice zajímavý efekt jako časem zestárlá zoxidovaná měď. 
 
 

SLOŽENÍ 

 

Roztok obsahující soli s oxidačními vlastnostmi 
 

VLASTNOSTI 

PRODUKTU 

 hodnota metoda 
specifická hmotnost 975–1075 g/l 

 
vnitřní PF3 

schnutí přetíratelnost  3hod 
kompletní 24hod 

 

vnitřní PF2 

 

SKLADOVATELNOST  Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací 
teplota v rozmezí od +5°C do +30°C. 
 

BARVA bezbarvý 
 
 

POUŽITÍ 

 

OXIDCAP ATTIVATORE se nanáší na dobře zaschlý povrch naneseným produktem 
OXIDCAP FONDO a aplikuje se štětcem, rozprašovačem nebo houbou, přičemž se 
roztok nanáší dokud není dosaženo požadovaného efektu oxidace mědi. Estetický 
výsledek oxidace záleží na aplikačním způsobu, vrstvách a množství použitého 
roztokua době kontaktu roztoku činidla s povrchem produkti OXIDCAP FONDO. 
Doporučujeme provést praktickou žkoušku na předváděcím panelu, abyste zjistili, 
jak dosáhnout požadovaného efektu. 
 

PŘÍPRAVA 

PODKLADU A 

APLIKACE 

Naneste materiál OXIDCAP ATTIVATORE na povrch naaplikovaným materiálem 
OXIDCAP FONDO a to houbou, štětcem nebo rozprašovačem. Povrch OXIDCAP 
FONDO musí být dobře zaschlý (min 12 hod). Roztok nanášejte do dosažení 
požadovaného efektu. Nechte působit a přibližně po 1 hod je patrná změna odstínu 
podkladního materiálu. Je možné aplikovat pouze jednu vrstvu roztoku anebo 
můžete pokračovat a postupých aplikacích v 3 (tří) hodinových intervalech, dokud 
není dosaženo požadovaného estetického výsledku 
 
Zoxidovaný povrch musí být ochráněn lakem k zachování nezměněného 
dosaženého efektu. 24 hod po nanesení poslední vrstvy OXIDCAP ATTIVATORE 
odstraňte kartáčem přebytečný prášek oxidu měďnatého a poté naneste jednu nebo 
více vrstev ochranného materiálu OXIDCAP FINITURA v závislosti na požadovaném 
stupni ochrany.  
 
Upozornění:  
Používejte ochranné rukavice a brýle. 
Chraňte povrchy, které nebyly naaplikovány materiálem OXIDCAP ATTIVATORE 
 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

 

štětec, mořská houba nebo roztřikem  
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ŘEDĚNÍ 

 

neředit, produkt připraven k použití 
 

VYDATNOST  

 

18-20 m2/l vydatnsot je orientační a závisí na typu podkladu a počtu nanesených 
vrtev 
 

TEPLOTA PRO 

APLIKACI 

+5°C  +30°C 

  

  

 
 
 
 
 
  

 


