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Segui il tuo Istinto
Φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco που έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6
μήνες. Περιέχει στοιχεία χοντρόκοκκου λευκού μαρμάρου , ασβέστη και άλλα
ορυκτά στοιχεία.
Είναι ένα καινοτόμο προϊόν της κατηγορίας των stucco και έχει τροποποιηθεί
με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις των
χρωμάτων, της ταχύτητας στην εφαρμογή και των δεκάδων διαφορετικών
εφέ που μπορέι να αναπαράγει.
ειδικό βάρος:
1.560 ± 30 gr / lt στους 25 ° C
απόδοση:
1,5-2 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα
της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής )
Οψη
γυαλιστερή
pH (μετά από 30 ημέρες)12,5
Αντίδραση στην φωτία κατηγορία Α (σύμφωνα με Αμερικανικά και
Γερμανικά τεστ)
Διατήρηση:
Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια
Χρώματα:
Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF,
ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)
Συσκευασία:
Kg. 4 – 8 και 24Kg
επιφανειακά:
2 ώρες στους 20°C
επαναβαφή:
12-16 ώρες στους 20°C
σε βάθος:
24 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτιση
100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.
Το Segui il tuo Istinto αναπνέει εξαιρετικά καλά, είναι ανθεκτικό σε αλκαλικό
περιβάλλον και είναι ένα άριστο φυσικό μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο
προϊόν. Η σταθερή διαδικασία ενανθράκωσής του το καθιστά ιδιαίτερα
ανθεκτικό στην υγρασία. Κατάλληλο για κάθε εσωτερική επιφάνεια τοίχου ή
ταβανιού.
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 NATURALE
αραιωμένο το μέγισο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C
προχωρήστε στην εφαρμογή του Segui il tuo Istinto.
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 NATURALE
αραιωμένο το μέγισο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C
προχωρήστε στην εφαρμογή του Segui il tuo Istinto.
Αραίωση:
έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται
Εργαλεία εφαρμογής:με την ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto
Στρώσεις:
μία (1) στρώση
Εφαρμόστε το προϊόν σε 1 στρώση, χρησιμοποιώντας την ειδική INOXανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto. Προετοιμάστε την απόχρωση με
την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν
μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάτσει» για 12 ώρες,
Πρώτη Στρώση: εφαρμόστε το υλικό στην επιφάνεια με μεγάλες κινήσεις
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χρησιμοποιώντας την INOX-ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto.
Στην συνέχεια για την δημιουργία των πολλών διαφορετικών εφέ κοιτάξτε τα
video στην διεύθυνση :
http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QlBdxI&feature=youtu.be

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 ημέρες αργότερα και προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η ικανότητα
πλυσίματος της επιφάνειας, εφαρμόστε το προστατευτικό φυσικό κερί Cera
del Vecchio.
Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και
μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +
10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.
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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° 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 35 g/l
Επισημάνσεις κινδύνου
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρη του σώματος που έρχονται σε επαφή
μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια
/ πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι. P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος:
συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέσατε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να
πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό
Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς.
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