Technický list

GEM
Finální povrchová úprava s jemným lesklým metalickým efektem

CHARAKTERISTIKA
PRODUKTU

SLOŽENÍ

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno
nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní
a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů.
Vhodný pro použití v interiéru, lesklý, bez zápachu, složený z akrylových pryskyřic ve
vodní emulzi a jemně kovových pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou
hru světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání speciálních dekorací s jemnou
strukturou.
Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větraném
prostředí. Je vyroben z vybraných surovin pro jejich nízký negativní dopad na životní
prostředí a minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost
uživatelů žijících v daném prostředí.
Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a
perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI
PRODUKTU

TECHNICKÉ ÚDAJE

difuze vodních par
odolnost vůči nárazu
špinivost
omyvatelnost
sušina

specifická hmotnost
schnutí

hodnota
dobrá
výborná
nízká
výborná
zlatá: 35,5-39,5%
Perlová: 35,5-39,5%
hodnota
zlatá: 1050-1150 g/l
Perlová: 1070-1170 g/l
přetíratelnost: 5-8h
kompletní: 5 dnů

metoda

vnitřní PF25

metoda
vnitřní PF3
Interno PF2

SKLADOVATELNOST

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

BARVA A

Báze Zlatá a Perlová.
Výrobek je dodáván v odstínu zlaté a perlové báze, které se používají k dosažení
všech odstínů prezentovaných v katalógu odstínů tohoto výrobku.

TÓNOVÁNÍ
POUŽITÍ
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Produkt je určen jako finální dekorativní povrchová úprava pro vytvoření
dekorativního efektu ve veřejných i soukromých prostorách, kde jsou požadovány
speciální dekorace. Je nutné aplikovat na dokonale hladkém povrchu. Efekt textury
závisí na manuální zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství. Abyste dosáhli
homogénního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a
jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před
aplikací produkt promíchejte.
Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.
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ZPŮSOB NANÁŠENÍ

váleček, nerezové hladítko

ŘEDĚNÍ

max do 10% vodou

VYDATNOST

13-15 m2/l na vrstvu

TEPLOTA PRO

+5°C +30°C

APLIKACI
PŘÍPRAVA
POVRCHU A
APLIKACE

1. Aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu podkladního nátěru
ABSOLUTECAP naředěn 5-10% vodou
2. Po 3 hod aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu produktu GEM
naředěn 5-10% vodou anebo bez ředění jednu vrstvu nerezovým hladítkem
3. Po 5-8 hod aplikujte nerezovým hladítkem druhou vrstvu neředěného produktu
krouživými pohyby za účelem vytvoření povrchu bohatým na kovové odlesky
Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti
čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvy ochranného laku DECOR
PROTECTIVE.
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