PATINA
DEKORAČNÍ SYNTETICKÝ VOSK NA VODNÍ BÁZI PRO INTERIÉR, VHODNÝ K OŠETŘENÍ VRCHNÍCH
MINERÁLNÍCH DEKORATIVNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT NA BÁZI VÁPNA
serie 319
POPIS
PATINA je dekorační vosk na vodní bází pro interiér,
vhodný k ošetření vrchních minerálních dekorativních
nátěrových hmot na bázi vápna.
Díky použití vosku PATINA lze vytvořit dokonalý povrch o
vysokém lesku. Je k dostání v různých barevných
odstínech s mírně perleťovým efektem a propůjčuje
povrchu vysoce dekorativní vzhled.
Je snadno aplikovatelný, rychle schnoucí a způsobilý k
ručnímu či mechanickému leštění.
Aplikací vosku PATINA vznikne na ošetřovaném povrchu
mírně vodoodpudivý film.
INFORMACE O POUŽITÍ

Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální
leštičky s příslušným vlněným návlekem.
- Nářadí ihned po použití očistěte vodou
- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu
povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně
nasákavých povrchů 20 m²/l
- Nářadí ihned po použití očistěte vodou
- K údržbě a čištění plochy ošetřené voskem PATINA
používejte suchou tkaninu.
ZABARVENÍ
Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení
(0001), jakož i ve stříbrném (0070), bronzovém (0150) a
zlatém odstínu (0190).

Aplikovatelný na:
- vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty
Zvažte optimální variantu perleťového vzhledu, dle typu
produktu, jež chcete dekorovat.
V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být
ovlivněn výsledný estetický efekt.
K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.

SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Druh pojiva: emulze polyetylenových a parafinových vosků
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1:
Neutrální: 1,01 ± 0,05 g/ml
Vosk Gold, Silver, Bronze: 1,02 ± 0,05 g/ml
- Viskozita - balení: tixotropní pasta
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za
30 min.

Nespadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital.
legislativní vyhlášky č. 161/2006)

PŘÍPRAVA PODKLADU
Povrch stěny:
Produkt PATINA nanášejte na vrchní minerální dekorativní
nátěrové hmoty na bázi vápna. Podklad musí být pevný,
zcela suchý a zbaven všech volných a nesoudržných
částic.
Než přistoupíte k aplikaci dekoračního vosku PATINA,
poslední vrstvu minerální dekorativní nátěrové hmoty
nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav
nejméně 24 hodin a u úprav typu marmorino či obdobných
alespoň 48 hodin.
NÁVOD K POUŽITÍ
- Podmínky při aplikaci:
Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C
Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Aplikace: ocelové hladítko a vlněný hadřík či tkanina
- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci)
- Počet vrstev: 1
- Postup při nanášení:
pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu produktu PATINA. U
výrazně rovinných ploch lze použít špachtli z nerezové
oceli.
Jakmile je nanesená vrstva vosku PATINA na dotek
dostatečně suchá, vyleštěte ji hadříkem.

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

Nevyžaduje se označení stupně nebezpečnosti ve smyslu
platných normativních požadavků.
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Udržujte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraných
prostorách. V případě kontaktu s očima ihned a důkladně
vypláchněte čistou vodou. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte
zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani
do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
HESLO TEXTU
Dekorační vosk na vodní bází pro interiér, vhodný k
ošetření vrchních minerálních dekorativních nátěrových
hmot na bázi vápna. Umožňuje vytvořit dokonalý povrch o
vysokém lesku. Naneste jednu tenkou vrstvu a vyleštěte
ručně hadříkem nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným
vlněným návlekem.
Vydatnost: 20 m²/l, v závislosti na nasákavosti povrchové
úpravy.
Produkt PATINA neplní vodoodpudivou funkci a vytváří
mírně hydrofobní povlak.
Dodávka a nanášení materiálu ................. € na m².

Il COLORFICIO SAN MARCO garantuje, že informace uvedené v
tomhle technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem,
technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není
odpovědny za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci
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jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost
výrobku u každého specifického případu. Tento technický list
anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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