FIȘĂ TEHNICĂ

Segui il tuo Istinto (Urmează-ti Instinctul)
Pct . 1.0 Caracteristici tehnice
Segui il tuo Istinto este un glet mural pe bază de pastă de var stins stagionat pentru cel puțin 6
luni, filtrat foarte fin și alte materiale naturale inerte. Ușor de aplicat, are o foarte bună putere de
aplicare și prezintă o rezistență naturală la mucegaiuri și bacterii.

Pct . 2.0 Utilizare
Segui il tuo Istinto este adecvată pentru decorarea suprafețelor interne de perete.
Pct . 3.0 Pregatirea suprafetei
O corectă aplicare a fundalului este fundamentală pentru o perfectă reușită a aplicării. Prin
urmare se recomandă folosirea produselor Primus Naturale.

Pct . 4.0 Metodă de aplicare
Segui il tuo Istinto este gata de folosire. Pentru colorare (în cazul în care nu îl color ăm noi în
showroom) luați baza albă și după ce ați amestecat bine, vărsați aditivul colorant ales în cantitatea
indicată în catalog și amestecați pân ă la o completă omogenizare a culorii. Înainte de aplicare,
lăsați produsul colorat să se odihnească pentru cel puțin 12 ore.
Primus: Aplicați Primus Naturale cu rola.
O mân ă unică: Aplicați produsul cu spatula într-o singură mân ă, ca o normală razatură, aplicâ nd
material din abundență.
Efect de Piatră Spartă: pentru a obține acest efect, folosiți buretele nostru sintetic pentru a crea
mișcări de tipul venelor de pe marmură.
http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QlBdxI&feature=youtu.be
Efect de Piatră Șlefuită: pentru a obține acest efect, după prima mân ă, compactați cu
buretele. http://www.youtube.com/watch?v=hC6nJ14RPqM&feature=youtu.be
Aplicați produsul de finisaj dorit (vedeți secțiunea Finisaje)

Pct . 5.0 Finisaje
Cera del Vecchio : Amestecați produsul câteva minuteînainte de folosire. L ăsați să se usuce
suprafața pe care se va aplica pentru minim 48 ore. Întindeți ceara folosind buretele, făcând circa ½
2
m odată și îndepărtând mereu materialul în exces. Dup ă circa 10 minute se poate trece la satinare,
cu ajutorul unei cârpe curate (microfibr ă, bumbac sau in).
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White Paint, Gioia, Oro: aplicați cu un burete peste Segui il tuo Istinto deja uscat de 48 ore.
Vetro: Finisaj protectiv pe baza de apă. Peste Segui il tuo Istinto aplicați 2 mâini, o prim ă mân ă
de Vetro diluată la 90% cu apă, și o a doua mân ă pură, exclusiv cu rola cu păr scurt.

Pct . 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare
Diluare/Amestecare
Gata de folosire
2
Consum
2 kg/ m complexiv într-o mân ă
Instrumente pentru aplicare
Spatula de oțel
Primus
Primus Naturale
Protectiv
Cera del Vecchio - Vetro
Temperatura de aplicare
Temperatura ambientului nu trebuie să fie sub de +5° C . Nu
aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare.
Timp de uscare
Uscarea totală a peretelui după 28 de zile.
Pct . 7.0 Caracteristici tehnice: produsul
Compozitie
Pastă de var stins stagionat 6 luni, pulberi de marmură, apă
Greutate specifică
1.56 +/- 0,05 kg/l
pH dupa 30 zile
12,5 +/- 0,2
Temperatura de depozitare
Păstrați în cutie bine închisă la o temperatură mai mare de +5° C
și mai mică de +30° C .
Valoare limita UE
pentru
culoare albă
acest produs : 75 g/l (2007) / 0 g/l
40 g/l (2010) din C.O.V.
20 g/l
colorat cu aditivii noștri colorați
Culori disponibile
Confecții
Avertismente

În baza catologului nostru disponibil și pe site-ul nostru online
Kg 24
Contactul cu pielea: îndepărtați imediat hainele contaminate.
Spălați cu multă apă și săpun părțile care au intrat în contact cu
produsul.
Contactul cu ochii: spălati imediat cu multă apă curată, cu ochii
deschiși pentru minim 10 minute. Dacă este necesar consultați
medicul. Nu folosiți picături pentru ochi sau creme de niciun fel,
decât la recomandarea medicului.
Înghițire: consultați medicul arătând cutia sau o fi șă tehnică sau
de siguranță a produsului.

Pct . 8.0 Date toxicologice
Materialul este etichetat IRITANT. Xi R41 – Iritant pentru ochi și piele. Există riscuri de leziuni
oculare grave.
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