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LUNANUOVA

BESKRIVELSE
 
LUNANUOVA er et transparent dekorativt produkt beriget
med reflekterende krystaller som giver mulighed for let at
skabe et ekstraordinær og unikt udseende på vægge og
facader. Produktets udtryk varierer alt efter hvilken
overflade det påføres. Det kan være alt fra en vandbaseret
maling, andre dekorative produkter, til diverse former for
puds. LUNANUOVA er det perfekte produkt til den der
nemt vil gøre en tidligere malet facade eller væg til noget
helt specielt.
 
BRUGSANVISNING
 
Kan anvendes på:
- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske
bindemidler
- Varmeisolerings systemer
- Cement
- Gips og Fibergips
- Træ overflader
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske
eller mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og
sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er
absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader
Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge
anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF
OVERFLADEN"
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 
Bindemiddel: Akryl copolymer modificeret med siloxan i
vandig emulsion
Fortynder: vand
Maksimal granulometri af kvarts: EN ISO 1524: klasse S1
(<100 μm fint)
Gloss per EN ISO 2813: Klasse G3 (<10 matt)
Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 0.95 - 0.05 kg/l.
Indvendig Luftkvalitet: A 
Klassificering efter UNI EN 1062-1: (udvendig maling)
Filmtykkelse: pr ISO 3233: klasse E2 (50-100 μm)
Vandpermeabilitet: pr. UNI EN 1062-3: lav, w <0,1
kg/m²h^0,5
Vanddamppermeabilitet: pr. UNI EN ISO 7783-2: klasse V1
(Sd <0,14 m alto) Sd = 0,08 m)
Brobyggende: pr UNI EN 1062-7A: Klasse A0 
CO2-permeabilitet: pr. UNI EN 1062-6: klasse C0
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed) -
Overfladetør efter 2 timer Tørretider varierer i forhold til
anvendt tykkelse.
 
FORBEREDELSE AF OVERFLADEN
 
Sørg for at det valgte underlag er tørt, hærdet og rent
(dette kan f.eks være CADORO (varenr. 379) eller blot en
indfarvet vandbaseret maling af god kvalitet). 
Påfør herefter LUNANOUVA efter vejledningen.
 
PÅFØRINGSVEJLEDNING
 

Generelt miljø, luft og overflade forhold:
Lufttemperatur: min +8°C / max +35°C
Relativ luftfugtighed: <75%
Overfladetemperatur: min +5°C / max +35°C.
Overfladens luftfugtighed: <10%
Fortynding: klar til brug
Lag: 1-2 afhængig af den ønskede effekt.
Berøringstør: 2 timer
Ved udendørs brug:
- For at undgå at kompromittere udseende og produktets
optimale ydeevne, anbefales det at produktet kun anvendes
under de ovennævnte klimaforhold, samt at overfladerne er
beskyttet mod regn og fugt ca. 48 timer inden påføring. 
 
ANVENDELSE 
Indendørs applikation: 
Værktøj: Pensel, svamp, motler 
Lag: 1 eller flere afhængig af den ønskede effekt 
Fortynding: max 15% vand-Værktøj rengøres med vand
umiddelbart efter brug
Påfør LUNANUOVA ved at duppe punktvis på overfladen
og derefter fordele produktet med det valgte værktøj (hvis
det ønskes at bruge en plastikspartel til arbejdet, anbefales
det at påføre produktet på overfladen med en pensel og
derefter fordele med spartel)
Rækkeevne: 12-15 m²/l - Kun vejledende, da det valgte
underlag kan ændre forbruget betydeligt og det anbefales
derfor, at man især på større overflader, udfører en test. 
 
Udendørs applikation:
Værktøj: Pensel, Medium rulle (micro), kludrulle***
Lag: 1 eller flere afhængig af den ønskede effekt
Fortynding: 40 - 50% vand
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Påfør LUNANUOVA på overfladen med rulle - vådt i vådt
og ujævnt for at opnå den changerende effekt.
Påfør ellers med kludrulle let dyppet i LUNANUOVA og rul i
forskellige retninger for at skabe en multi changerende
krystaleffekt.
Rækkeevne: 15-20 m²/l pr. lag (med microrulle - på glat
eller let strutureret vandbaseret maling)
10-15 m²/l pr. lag (med kludrulle på underlag af tykpuds)
Kun vejledende, da det valgte underlag kan ændre
forbruget betydeligt og det anbefales derfor, at man især på
større overflader, udfører en test.
Indfarvning af produktet anbefales (Se farvekort)
 
INDFARVNING
 
LUNANUOVA findes i to halvdækkende baser: 0070 -
Argento (sølv)) og 0190 - Oro (guld)
Produktet kan yderligt indfarves med Marcromie
toningssystem. Produktet kan også tones med
farvestofferne COLORADO, 548-serien*Ved brug af flere
batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter
sammen for at undgå små forskelle i farven.
 
OPBEVARING
 
Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
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LUNANUOVA

ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.
 
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
 
Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
LUNANUOVA Indeholder max: 200 g/l VOC
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne- og
sikkerhedsregler. 
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks
med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og
medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette
datablad.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. 
Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs
sikkerhedsdatablad for yderligere information.
 
SPECIFIKATION
 
Dekorativt finish til indendørs og udendørs brug. 
Påfør LUNANUOVA (varenr. 022) på tidligere forberedte
overflader i mængder passende til underlaget og den
ønskede effekt.
 

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service på +39 041 4569322.
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