Technický list

FERRONOTTE ANTICO
Metalický dekorativní nátěr
Popis

FERRONOTTE ANTICO je originální metalický dekorativní nátěr pro designová řešení povrchů v interiéru. Odstíny této
barvy lze vytvářet efekty zkorodovaného kovu v různých podobách. Takto se dosáhne až realistických chromatických
odstínů a struktur zkorodovaného kovu se zachováním vysoké paropropustnosti povrchu.

Použití

Povrchy upravené FERRONOTTE ANTICO zajímavě doplňují další přírodní materiály, které jsou součástí interiéru. V
kombinaci s dalšími stavebními materiály a jednoduchými liniemi moderního bydlení se dosahuje žádaného dekorativního
účinku. Povrchy upravené FERRONOTTE ANTICO mohou být ztvárněny různými kreativními způsoby dle požadavků
bytového architekta. Výběrem odstínů a použitou aplikační technikou se vytváří originální efekt a struktura zkorodovaného
železa. FERRONOTTE ANTICO vytváří omyvatelné a vysoce odolné povrchy proti oděru. FERRONOTTE ANTICO je
nehořlavé a šetrné k lidem a životnímu prostředí.

Podklad

Zdivo, omítky, beton, sádrokarton apod.

Technické
parametry

- Typ pojiva

-

Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)
Viskozita
pH (UNI 8311)
Prostup vodních par (UNI ISO 7783-2:2001)
Klasif.stupeň faktoru difúzního odporu
Odolnost proti mytí a oděru (UNI 10560: 1996)
Stupeň zašpinění (UNI 10792)
- Klasifikace podle 2004/42/EU

Akrylátové
1,23 ±0,05 g/ml
18000 ± 4000 cps
7–9
Sd = 0,0170m (tl.=166 µm) µ=103
vysoký (tř. V1)
3000 cyklů
L=1.15 velmi nízká
hodnota VOC (2010) max. do 35g/l

štětec, váleček, nerezové hladítko

Aplikace

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Neředěný (ihned k použití) Pracovní nástroje musí být omyté vodou ihned po použití.

Ředění
Vydatnost

*)

Rel. vlhkost

5-7 m2 / kg

pro dvě vrstvy

*)

Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

max. 75 %

Zasych. při 23±2°C na dotek 3 - 4 hodiny; celkové 12 - 14 hodin.
Způsob dodávky 1 kg plastový obal

Příprava podkladu: Nové omítky nebo sádrové podklady: – Ujistěte se, že omítka je suchá a řádně vyzrálá (minimálně čtyři týdny). –
Pokud je to nutné, vyrovnat podklad vhodným vyrovnávacím tmelem. –Naneste vhodný penetrační nátěr (FIXACRIL). – Aplikujte jednu nebo
dvě vrstvy nátěrové dekorativní stěrky časovém rozmezí 4-5 hodin mezi jednotlivými vrstvami.
Staré podklady a omítky : – Pokud starý nátěr není zcela ukotven, musí být odstraněn mechanicky. Naneste vhodný penetrační nátěr. –
Aplikujte jednu nebo dvě vrstvy nátěrové dekorativní stěrky. - Při aplikaci dvou vrstev časové rozmezí 4-5 hodin mezi jednotlivými vrstvami.
Způsob použití :

Aplikace může být provedena mnoha různými způsoby a s mnoha různými nástroji. V závislosti na způsobu zvolené aplikace dostanete nové a
odlišné estetické efekty.
Příklady použití: - efekt „corten“ - Zručností, originalitou a typem použitého nářadí lze vytvářet neopakovatelné efekty rezavého kovu,
bronzu, stříbra apod.
- efekt „břidlice“ - FERRONOTTE ANTICO se na připravený podklad nanese štětcem ve zvoleném odstínu. Po zaschnutí
se na povrchu tahy štětce vytvoří plochy v mírně odlišném odstínu od podkladu a houbou se zatřou do
původní struktury.
Skladování
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat - doporučeno do 12 měsíců
od data balení. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.
Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.
Bezpečnost práce a bezpeč. normy
Doporučuje se : dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek jako rukavice a vhodný pracovní oděv.
Likvidace obalů
Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 080111. Kategorie odpadu: O ostatní odpad. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Obaly -Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly.
Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí
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