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CHARAKTERISTIKA 

PRODUKTU 

Vodou ředitelná finální povrchová úprava na bázi akrylátových pyskyřic určená k 
dosažení speciáních patinovaných efektů.  Snadno se nanáší, ideální pro profesionální 
použití, protože je vysoce kompatibilní a proto je vhodná na aplikaci různých 
připravených povrchů. Produkt je vhodný pro aplikaci v interiéru, je bez zápachu a 
matového finálního vzhledu.   
 

SLOŽENÍ Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných plniv a pigmentů s nižší 
kryvostí. 
 

 

VLASTNOSTI 

PRODUKTU 

 

 

              hodnota metoda 
difuze vodních  dobrá  
odolnost proti nárazu dobrá  
špinivost nízká  
odolnost vůči omývání dobrá  
hmotnostní sušina 33-37% vnitřní PF25 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 hodnota metoda 
specifická hmotnost 1150-1250 g/l vnitřní PF3 
schnutí přetíratelnost: 5-8hod 

kompletní: 5 dní 
vnitřní PF2 

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

BARVA Produkt je barvitelný podle katalogu odstínů  
 

 

POUŽITÍ 

 

Materiál je vhodný k finální povrchové úpravě patinovaného vzhledu i vzhledem k 
odstínům podkladních materiálů. Nejlepší dosažené efekty jsou při aplikaci tohoto 
výrobku na podbarvené podkladní plochy nabarvené do světlejších tónů než je odstín 
finální patinace.  
Utilizzando i diversi attrezzi e diversi colori di fondo si otterranno effetti cromatici 
diversi. I migliori risultati si ottengono con fondo bianco o con fondo colorato di tono 
più chiaro della finitura. V případě potřeby dosažení zvýšeného barevného efektu je 
možné aplikovat další vrstvy tohoto materiálu KALAHARI. Finální dekorativní efekt 
závisí na zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství materiálu.  
Za účelem dosažení homogénního a stejnoměrného výsledku finálního designu, 
aplikaci musí provádět stejný aplikátor s použitím stejného způsobu nanášení a 
nepřerušeným procesem aplikace. 
 
 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ váleček, štětec, hladítko-houba, spec. aplikační rukavice, houba  
 
 

ŘEDĚNÍ 0-35% vodou  
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VYDATNOST  15-18 m2/l na vrstvu 
 

TEPLOTA PRO 

APLIKACI 

+5°C  +30°C 
 
 

 


