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CONTINUO DECO 

OPIS
 
CONTINUO DECO jest powłoką dekoracyjną w postaci
masy szpachlowej, dwuskładnikową, do powierzchni
poziomych i pionowych, nadającą się do malowania w
systemie barwiącym.
Forma użytkowa może być dostosowana do różnych
wymagań w nowoczesnym budownictwie i pozwala na
realizację wielu efektów, od monolitycznego doskonale
płaskiego i jednolitego, poprzez dwukolorowy, aż do
ryflowania.
Dla dodatkowych informacji o wykonaniu efektów należy
zapoznać się z instrukcją techniczną nakładania.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
CONTINUO DECO zapewnia doskonałe przyleganie na
gruntach LEVEL_ZERO lub BASE przewidzianych przez
system CONTINUO, tworząc powierzchnie poziome i
pionowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i o
wysokich walorach estetycznych.
CONTINUO DECO jest produktem szczególnie
uniwersalnym. Zastosowanie masy optymalizuje czas pracy
i pozwala na uzyskanie szerokiej gamy efektów
estetycznych z zastosowaniem jednego produktu.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
CONTINUO DECO SKŁADNIK A
- Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w roztworze wodnym
- Wygląd: biała masa
- Rozpuszczalnik: woda
 
CONTINUO DECO SKŁADNIK B
- Natura spoiwa: cement i cząsteczki kruszywa.
- Wygląd: biały proszek
- Maksymalny rozmiar cząsteczek: 0,3 mm 
 
MIESZANKA CONTINUO DECO A+B
- Proporcje mieszanki: 3:1 wagowo 
- Ciężar właściwy masy UNI EN ISO 2811-1: około 1,77 ±
0,05 kg/l
- Czas przydatności do obróbki: około 120 minut przy 25°C
i wilgotności względnej=60%. 
- Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na
dotyk 60 min.;
do malowania po 3 godzinach (czas zmienny w zależności
od warunków środowiska i powierzchni).
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Powierzchnia musi spełniać następujące warunki:
- musi być dobrze wyschnięta, zwarta i pozbawiona kurzu.
Ewentualne nieregularności wynikające z nieprawidłowego
nałożenia gruntu można wyrównać poprzez wygładzanie.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
Warunki otoczenia i podłoża: 
Temperatura otoczenia: Min. +5 °C / Maks. +35 °C 
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C. 
- Na każde opakowanie 15 kg powłoki malarskiej

CONTINUO DECO A dodać całe opakowanie 5 kg
CONTINUO DECO B.
Dodawać należy stopniowo, mieszając powoli wiertarką
zaopatrzoną w mieszadło przez co najmniej 3 minuty.
- Można dodawać do mieszanki wagowo 5-8% wody.
- Uzyskana zaprawa musi być jednolita, tiksotropowa i bez
grudek.
- Narzędzia: packa tynkarska ze stali nierdzewnej
- Wykonanie szczególnych efektów estetycznych przy
użyciu CONTINUO DECO wymaga zapoznania się z
instrukcją techniczną nakładania.
- Ilość warstw: 2-3 warstwy produktu w zależności od
poszukiwanego
efektu estetycznego.
- Przed nałożeniem środka gruntującego można delikatnie
wygładzić powierzchnię szlifierką orbitalną lub szczotką.
- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 1,2-1,5 kg/m2 w 2 warstwach.
Wydajność jest przybliżona i odnosi się do powierzchni
płaskich. Przed przystąpieniem do robót zaleca się
sprawdzenie bezpośrednio w miejscu pracy. 
 
BARWIENIE
 
Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego.
W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich
wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l
(2010)
Zawiera maks.: 200 g/l LZO
 
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Powłoka dekoracyjna w postaci masy szpachlowej do
powierzchni poziomych i pionowych, do realizacji systemów
dekoracyjnych CONTINUO. 
Zużycie orientacyjne 1,2 - 1,5 kg/m2 , w 2 warstwach.
Dostawa i nałożenie materiału € ................. za m2.
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Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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