Technický list

MAHARAJA
Finální dekorativní povrchová úprava s duhovým efektem

CHARAKTERISTIKA
PRODUKTU

SLOŽENÍ
VLASTNOSTI
PRODUKTU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Finální dekorativní povrchová úprava stěn interiérů s duhovým efektem, která díky
přítomnosti speciálních pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou hru světla a
odražených barev, jež se mění v závislosti na místě pozorování a úhlu dopadu
světelných paprsků.
Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace ve špatně větraném prostoru.
Je vyroben ze zvolených surovin s nízkým dopadem na životní prostředí, se snížením
znečištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost
uživatelů. Výrobek splňuje požadavky Třídy A+.

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a speciálních
pigmentů.
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SKLADOVATELNOST

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

BARVA A

Výrobek je dodáván v odstínech: modrá, zelená, stříbrná, zlatá a neutrální (bezbarvá).

TÓNOVÁNÍ
POUŽITÍ

Výrobek je určen k finální povrchové úpravě stěn interiérů ve veřejných i soukromých
prostorách, kde by jste chtěli vytvořit speciální dekorativní duhový efekt. Pomocí
různobarevných podkladních nátěrů a následné aplikaci finálních odstínů výrobku
MAHARAJA v různých barevných variantách a kombinacích je možné dosáhnout
vícenásobné hry barev, jejich odstínů a světla, a to při práci s několika barvami v
jednom dekoru a designu. Výsledek závisí na zručnosti aplikátora a na aplikovaném
množství. Proto je vzorník tohoto výrobku orientační. K dosažení homogenního
designu pracujte se stejným nářadím a jedním aplikátorem při zajištění nepřetržité
aplikace systémem “mokrý do mokrého” na celé ploše aplikované stěny. Nářadí po
aplikaci omyjte důkladně vodou.
.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

speciální aplikační štětec

ŘEDĚNÍ

výrobek je připraven k použití bez ředění

VADATNOST

12-15 m2/l na vrstvu
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TEPLOTA PRO

+5°C +30°C

APLIKACI
PŘÍPRAVA
PODKLADU A
APLIKACE
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Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a
mastnot, vyzrálý a suchý. Před aplikaci produktu naneste válečkem s krátkým
chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTECAP zředěného 515% vodou. Přibližně po 3 hod ( v závislosti na okolní teplotě) proveďtě aplikaci jedné
vrstvy výrobku na celé ploše ( v případě požadovaného jednoho finálního odstínu
designu) anebo současně aplikujte více odstínů najednou systémem “ mokrý do
mokrého” při zachování homogenního stejnoměrného design na celé aplikované
ploše.
Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné an exponovaných
plochách aplikovat ochranný trnsparetní lak DECOR PROTECTIVE.
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