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 COLORE NEVE 
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COLORE NEVE (Χιόνι) 
Το NEVE είναι μια ακρυλική βαφή όπου διατίθεται σε 169 αποχρώσεις. 
Αποτελείται από νερό, χρωματιστά μικροσφαιρίδια και ασημί στοιχεία 
μετάλλου σε σχήμα πυραμίδας αλουμινίου. 
Αντιδρά στο φως, αλλάζοντας τις αντανακλάσεις, ακολουθώντας τις 
διαφορετικές γωνίες του φωτός. Το χιόνι (Neve)  είναι ημιδιαφανές, οπότε 
τυχόν λεκέδες ή διαφορετικές αποχρώσεις είναι ένα από τα χαρακτηριστικό 
του προϊόντος. 
ειδικό βάρος:                1.15 ± 30 gr / lt στους 25 ° C 
απόδοση:                      6-7 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει    

ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής ) 

Οψη                                ματ παλαιωμένη 
pH                                   8-8,5 

Διαπερατότητα ατμών - 
Διατήρηση:                    Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια 
Χρώματα:                       Λευκή βάση (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά 

GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)  
Συσκευασία:                  LT. 1 – 2,5 και 5L  
επιφανειακά:                60’ στους 20°C 
επαναβαφή:                 3-4 ώρες στους 20°C 
σε βάθος:                      6 ώρες στους 20°C 
Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και 
ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι 
σταθεροπόιησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι 
στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS SABBIA. Μετά από 
4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του COLORE NEVE. 
Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την 
επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και 
εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. ‘Όταν το αστάρι στεγνώσει 
εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS SABBIA. Μετά από 4-6 ώρες 
στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του COLORE NEVE. 
Αραίωση:                     αραιώνεται με 30% νερό 
Εργαλεία εφαρμογής: με το πινέλο NEVE  
Στρώσεις:                     τρείς (3) στρώσεις  
Το COLORE NEVE προσφέρει δυνατότητα πλυσίματος και έχει αμέτρητες 

δυνατότητες εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών 
επιφανειών.  
Το COLORE NEVE είναι έτοιμο προς χρήση. Προσθέστε την ποσότητα των 

χρωστικών όπως ορίζεται στον κατάλογο και στη συνέχεια προσθέστε το 
νερό (300 ml νερού κάθε λίτρο NEVE). Ανακατέψτε καλά μέχρι το 
παραγόμενο αποτέλεσμα να έχει την απόχρωση που επιθυμείτε. Στη 
συνέχεια, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε 3 στρώσεις με το  πινέλο 
NEVE, είτε με ακανόνιστες κινήσεις, με ελαφρά πίεση, έτσι ώστε να μην 
φαίνονται πινελιές, είτε με κίνηση από πάνω προς τα κάτω κ από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, διαδοχικά ανά στρώση.  
 Με το βερνίκι νερού VETRO: Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι 
έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για 
τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το 
VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και  πάνω από πλακάκια.                                   
Απόδοση VETRO : 8 - 10 m2 /L 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 10 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία 
αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. 
Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία. 
Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων 
Κανονισμοί – Πληροφορίες 
Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/ιβ): 200 g/l (2010) 
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 45 g/l  
Επισημάνσεις κινδύνου 
Καμία 
Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους  τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς.  
Έκδοση   -  Απρίλιος 2016 

 


