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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

DEKORAL FASHION
Diamentowa kolekcja by Eva Minge
Srebrny Pył
Iskrzące Złoto

Zakres stosowania
Farba transparentna Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja po
wymieszaniu z pigmentem dekoracyjnym (srebrnym lub złotym)
służy do osiągania oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz
pomieszczeń na powierzchniach uprzednio pomalowanych odporną
na szorowanie farbą marki Dekoral np. AKRYLIT W.
Główne cechy
 Oryginalny efekt dekoracyjny
 Łatwa aplikacja
 Odporna na szorowanie
Kolor

baza

transparentna

+

2

pigmenty

dekoracyjne: srebrny pył, iskrzące złoto
Lepkość Haake, 23±
±1°°C, [dPas]

34 ÷ 38

Gęstość, 20±
±0,5°°C, [g/cm3]

1,000 ÷ 1,040

Odporność na szorowanie

Klasa 1

wg PN-EN 13300
Ilość warstw

1 dla efektu złotego i srebrnego

Czas schnięcia powłoki, 23°°±2°°C, [h]

2

Sposób nanoszenia

wałek lub natrysk

Wydajność przy jednej warstwie

do 10 m2/l –przy jednokrotnym malowaniu

Rozcieńczalnik

woda
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Wygląd powłoki
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - srebrny pył - dzięki
lśniącym srebrnym cząsteczkom tworzy zachwycający efekt rozświetlenia
ściany, pomieszczenia staje się rozjaśnione, iskrzące srebrem, jak
obsypane tajemniczym srebrnym pyłem....
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - efekt srebrny pył doskonale wygląda na kolorach bieli, szarości, grafitu i fioletu. Możesz
wybrać jeden z kolorów rekomendowanych przez Evę Minge – Optymizm,
Intuicja, Ekspresja.
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - iskrzące złoto dzięki migoczącym złotym cząsteczkom, które intensywnie odbijają światło,
tworzy w pomieszczeniach wrażenie złotej słonecznej poświaty. Wnętrze
nabiera elegancji, luksusu i tajemniczego iskrzenia....
Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge - efekt iskrzące złoto
- doskonale wygląda na kolorach bieli, zieleni, czerwieni i brązu. Możesz
wybrać jeden z kolorów rekomendowanych przez Evę Minge – Energia,
Odwaga, Aktywność.
Farba nadaje się do malowania powierzchni gładkich i strukturalnych.

Sposób użycia
1. Przygotowanie podłoża
• Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki
Dekoral, np. Akrylit W na wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu),
pozostaw do całkowitego wyschnięcia (na co najmniej 4 godziny).
2. Przygotowanie produktu
• Dokładnie wymieszaj pigment dekoracyjny (srebrny lub złoty) z farbą
transparentną.
• Dla uzyskania najlepszego efektu zalecamy użycie całej zawartości opakowania
pigmentu.
3. Malowanie
• Maluj bez rozcieńczania za pomocą wałka na całkowicie wyschniętym podłożu.
• Do malowania dużych powierzchni zastosuj natrysk pneumatyczny. W razie
potrzeby rozcieńcz woda.
• Nie wykonuj poprawek na podeschniętej powierzchni, może to spowodować
nierównomierne rozłożenie pigmentu.
• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
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4. Dodatkowe informacje
• Maluj w temperaturze +10 do + 25° C.
• Wyrób nie nadaje się do stosowania w zawilgoconych wnętrzach lub narażonych
na działanie wilgoci.
• Farby nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na nie malowane
powierzchnie.
• Po wymalowaniu farba zmienia odcień podłoża.
• Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral,
np. Akrylit W.
• Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po
wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.
5. Wskazówki BHP i PPOŻ
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada Atest Higieniczny PZH

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/I/FW):
200g/l (2010). Produkt zawiera max. 200g/l.
Opakowanie handlowe: 0,75 L baza transparentna + pigment dekoracyjny
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