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Finální dekorativní povrchová úprava na přírodní bázi vyrobena z dlouho vyzrálého vysoce kvalitního vápna. Materiál Prestigio
aplikovatelný ve 4 různých designových efektech: marmorino, travertino, beton anebo efekt reálného kamene. Prestigio, vzhledem
k jeho vápennému složení, umožňuje maximální prodyšnost finálního povrchu a díky svému složení má navíc vynikající
protiplísňové schopnosti díky speciálnímu složení hašeného vápna.



Hlavní charakteristika produktu:





dodá naaplikovanému povrchu jemný vzhled přírodního syrového materiálu
zcela přírodní na bázi vysoce kvalitního vyzrálého hašeného vápna
vynikající prodyšnost
umožňuje získat různé efekty finálního designu, mimo jiné :marmorino, travertino, beton a efekt reálného kamene

- produkt splňuje parametry a požadavky Nařízení EU 2004/42/CE (č..161/2006) které omezuje emise organických těkavých látek (VOC) do
ovzduší



Vzhled: marmorino, travertino, betonový efekt (pohledový beton), efekt reálného kamene



Odstíny: bílý anebo odstíny dosažitelné dle vzorníku barvícím systémem Absolu System



Technické vlastnosti produktu při 20°C a 65% vlhkosti

Specifická hmotnost:

1,67 ± 0,05 kg/l

Obsah sušiny (110°C):

71% ±2

Viskozita (Brookfield):

Neměřena

teoretická spotřeba produktu:

2,0-2,2 Kg/m2 ve dvou vrstvách pro efekt marmorino
1,6-1,9 Kg/m2 v jedné vrstvě pro efekt travertino
1,6-1,9 Kg/m2 v jedné vrstvě pro efekt pohledového betonu
1,6-1,9 Kg/m2 v jedné vrstvě pro efekt reálného kamene

doba schnutí:

suchý na dotek: 4 hodiny
Přetíratelný : po 24 hod (může se lišit podle okolních místních podmínek)

doba skladovatelnosti (v studeném a suchém místě):

12 měsíců (chraňte před mrazem)

bod vzplanutí (DIN 53213):

není relevantní



Pokyny pro použití

Promíchejte pečlivě produkt před použitím.
Způsob aplikace:

nerezové hladítko se zakulacenými rohy

Doporučené ředění:

produkt je po promíchání připraven k použití



Pracovní postup

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, oproštěn prachu a nesoudržných částic. V případě kontaminace starého povrchu plísněmi, opatřete povrch spec.
protiplísňovým nátěrem. Pokud je nutno, vyspravte starý povrch speciální maltou. Omítky a jejich opravy, pokud nebudou vyzrále mohou způsobit
změnu barevného odstínu, kruhy a podpořit vznik solí. V případě aplikace na již nabarvený povrch, ujistěte se o kompatibilitě a přilnavosti s
aplikovaným produktem.

Podkladní nátěr
1 x FONDO – speciální základní podkladní nátěr, který se používá systémově před aplikací všech produktů dekorativní řady STILNOVO.

Finální vrstvy
EFEKT MARMORINO: 2 x PRESTIGIO – produkt se aplikuje neředěný ve dvou vrstvách, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby
se zabránilo vzniku nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva dosáhne
tloušťky max. 2mm; po vyschnutí první vrstvy (cca 24 hod) aplikujte druhou vrstvu a jakmile má produkt tendenci schnout, proveďte zahlazení
povrchu hladítkem mírným tlakem až do vyhlazení a vyleštění povrchu k dosažení tradičního efektu marmorina. Finální úroveň lesku povrchu závisí
na kontaktu a tlaku mezi čepelí hladítka a finální vrstvou materiálu a tudíž povrch musí být plochý, hladký a bez propadlin a proláklin. Posléze
ochraňte povrch aplikací vrstvy transparentního ochranného vosku.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle
molteplici variabili che possono influire sull’uso e sull’applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio
dell’utilizzatore.
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PRESTIGIO
tecjnický list verze - 30/04/2017
EFEKT TRAVERTINO: 1 x PRESTIGIO – produkt se aplikuje neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy, aby se
zabránilo vzniku nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva dosáhne
tloušťky max. 3mm, okamžitě po nanesení první vrstvy proveďte válečkem – houba po aplikovaném povrchu “ poškození ” hladkého povrchu za
účelem dosažení “ hřebenů s vrcholky “, poté ponechte povrch zavadnout minimálně na 15 min a poté proveďte “ zahlazení “ mírným tlakem
válečku – houba a poté dotvořte tradiční design efektu travertina lineárním pravítkem a ještě před zaschnutím zahlaďte povrch nerezovým
hladítkem za účelem zahlazení povrchu, po vyschnutí produktu aplikujte vrstvu patinace STILNOVO TOSCANA vybraného odstínu.
EFEK POHLEODVÝ BETON: 1 x PRESTIGIO – produkt naaplikujte neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy,
aby se zabránilo vytvoření nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva
nedosáhne tloušťky max. 2mm, poté ihned proveďte narýsování poškození hladkosti povrchu v různých požadovaných směrech a hustotě za
použití hladítka “ les “ za účelem vytvoření požadovaného designu surovosti a nedokonalosti povrchu pohledového betonu. poté ponechte povrch
zavadnout minimálně na 15 min a poté proveďte “ zahlazení “ povrchu mírným tlakem hladítkem, po zaschnutí povrchu je možnost povrch navlhčit
postříkáním za účelem dotvoření požadovaného designu vyhlazením nebo doplněním materiálu do “ poškozených “ rýh a následným zahlazením
povrchu. Tuto operaci je možné opakovat až do doby dosažení požadovaného designu pohledového betonu. Po úplném zaschnutí povrchu
aplikujte buď patinaci STILNOVO TOSCANA požadovaného odstínu anebo proveďte aplikaci jedné vrstvy transparentního ochranného vosku..
EFEKT REÁLNEHO KAMENE: 1 x PRESTIGIO - produkt naaplikujte neředěný v jedné vrstvě, použitím nerezového hladítka se zakulacenými rohy,
aby se zabránilo vytvoření nepříjemných rýh ve fázi nanášení a hlazení povrchu: naaplikujte první vrstvu stejnoměrně dokud nanesená vrstva
nedosáhne tloušťky max. 3mm, ihned proveďte do nanesené vrstvy rýhy a požadovanou texturu způsobem a liniemi připomínajícím strukturu
přírodního kamene, poté ponechte povrch zavadnout min 15 min a poté zahlaďte povrch mírným tlakem vzniklé nerovnosti a poté po 30 min
proveďte zahlazení povrchu hladítkem za použití většího tlaku. Po celkovém vyschnutí naaplikujte vrstvu dekorativní patinace STILNOVO
DUECENTO v požadovaném odstínu za použití spec. aplikační rukavice nebo mořské houby zatíráním a odstraňováním přebytečného materiálu z
povrchu za účelem dosažení požadovaného efektu přírodního kamene a jeho vzhledu.



Technická specifikace

Dekorativní finální povrchová úprava na bázi vyzrálého hašeného vápna k dosažení efektů marmirino, travertino, pohledový beton
anebo vzhled přírodního kamene pro použití v interiérech. Obsah sušiny cca 71% ± 2%, specifická hmotnost 1,67± 0,05 kg/l.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle
molteplici variabili che possono influire sull’uso e sull’applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio
dell’utilizzatore.
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