SANDECO ART/SANDECO ART VELVET
SANDECO ART, akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden
altın, gümüş vb. sedef bitişli, grenli dekoratif kaplamadır.
SANDECO ART VELVET de genel olarak aynı özelliklere sahip olmakla
birlikte daha ince grenli ve daha yumuşak bir dekoratif malzemedir.

ÖZELLİKLER

l İçeriğindeki

KULLANIM
ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı
sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulama

yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz
temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO Akrilik Macun İnce ile düzeltilmeli,
eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO Decoprimer ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA
TALİMATI

l Astar

TEKNİK
ÖZELLİKLER

organik ve inorganik pigmentler yüzeyde canlı, parlak ve grenli bir doku
görüntüsü sağlar.
l İçerdiği metalik pigmentler ve özel dolgular sayesinde şık ve dekoratif bir görüntü verir.
l Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes
almasını sağlar.
l Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
l Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

uygulamasının ardından, SANDECO ART/SANDECO ART VELVET ahşap fırça ile
inceltilmeden yüzeye uygulanır ve henüz yaş iken yine fırça yardımı ile dairesel veya düz
hareketlerle yüzeyde istenilen efekte uygun desenler oluşturulur. Ürün tek kat olarak
uygulanır.
l SANDECO ART VELVET uygulaması da SANDECO ART ile aynı yöntemle yapılır, sadece son
verilen desenin ardından ürün kurumaya geçmeden plastik spatula ile perdah verilir.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
1,25±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

130-140

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

8-9

Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve
**
kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak,

KATI MADDE % wt

54±2

+5˚C ile +35˚C arasındaki saklama koşullarına
göredir.

VOC (g/lt)
(EU Directive 2004/42/EC)
Teorik olarak hesaplanmıştır

44

İNCELTME

Yok

RENK

Sandeco Art Renk KartelasıTinting Sistemde Renklendirilir

TEORİK TÜKETİM * (ml/m2)

UYARILAR
ÖNLEMLER

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

120 – 160

Kaplama Gücü (m2/l)

6,5 – 8,5

KURUMA SÜRESİ (23°C ‘de)

Dokunma süresi 4-5 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

1 L / 2,5 L

tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.

102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
l P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
lP

