
VELATURĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR – EFECT CRISTALE MULTICOLOR

seria 022

LUNANUOVA

DESCRIERE
 
LUNANUOVA este un finisaj decorativ acril-xiloxanic
transparent îmbogăţit cu cristale reflectorizate.
Pentru interior efectul final variază în funcţie de produsul de
fond utilizat, rezultând foarte potrivită combinaţia cu vopsea
diluabilă în apă sau cu alte finisaje decorative, printre care
Colorevivo, Bravocasa, email mural Unimarc, Rilievo,
Marcopolo, Cadoro.
Pentru a valorifica cel mai bine efectul în exterior, se
recomandă să-l aplicaţi pe produsele de fond netede sau
cu grosime, chiar şi în prezenţa unor suprafeţe cu izolaţie
termică "anvelopare", în una din versiunile de culoare
indicate în paletarul de culori corespunzător.
Noua formulă pe bază de liant acrilic şi componente
xiloxanice, asociate unei protecţii specifice anti-mucegai -
alge, creează un amestec ideal pentru a proteja peretele
împotriva mucegaiului şi algelor. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat în interior pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe de beton.
- Suprafeţe de ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau
minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn, pal, placaj și similare.
 
Poate fi aplicat în exterior pe:
- Suprafeţe tratate cu înveliş termic "cappotto".
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe de beton.
- Zugrăveli şi învelişuri vechi de natură organică sau
minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform
modalităţilor descrise în paragraful ‘PREGĂTIREA
SUPORTULUI'.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete sau de natură alcalină,
aşteptaţi un timp adecvat de maturare, în general patru
săptămâni.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: copolimer acrilic cu modificare siloxanică
în emulsie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l 
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): formează o peliculă la
suprafață în 30 min.; superficiala în 2 ore.
- Clasificarea în funcţie de calitatea aerului din interior
(Indoor Air Quality): A 
- Reacţie la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
Raportată la un consum ce nu depăşeşte valoarea indicată
şi la aplicarea pe o suprafaţă neinflamabilă.
 
- Clasificare UNI EN 1062-1: (vopsele pentru exterior)
.Strălucire EN ISO 2813: clasa G3 (<10, opacă)
.Grosime peliculă uscată ISO 3233: clasa E2 (50-100 μm)
.Granulometrie EN ISO 1524: clasa S1 (<100 μm, fină)
.Grad de permeabilitate la vapori de apă UNI EN ISO

7783-2: clasa V1 (Sd<0,14 m, ridicat) Sd=0,08 m
.Grad de permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: clasa W3
(W≤0,1, scăzută)
.Rezistenţă la fisurare UNI EN 1062-7A: clasa A0
(irelevant)
.Permeabilitate la CO2 UNI EN 1062-6: clasa C0 (irelevant)
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Aplicați un strat de amorsă aleasă în prealabil pentru a
realiza efectul dorit. 
Aplicați LUNANUOVA conform modalităților descrise în
indicațiile de aplicare.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a ambientului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicaţiile sub acţiunea directă a soarelui.
- După aplicare, suprafeţele exterioare trebuie protejate de
ploaie şi umiditate până la uscarea completă a produsului,
în mod normal (la 20 °C) după aproximativ 48 ore.
 
Aplicarea în interior:
- Instrumente de lucru: Pensulă Spalter, pensulă, burete.
- Nr straturi: unul sau mai multe straturi, în funcție de
efectul dorit. 
- Diluare: cu apă max. 15%. 
- Curățarea instrumentelor: cu apă imediat după utilizare. 
Modalități de aplicare: 
- Aplicați produsul și prelucrați-l direct cu instrumentul de
lucru ales.
- Pentru eventualele aplicări cu spatula din plastic, se
recomandă să întindeți mai întâi produsul cu pensula.
- Randament indicativ: 12-15 m2/l în funcție de baza
decorativă utilizată.
Consumul de material variază semnificativ în funcție de
tipul de efect realizat. În cazul lucrărilor de o mai mare
amploare se recomandă efectuarea unei probe preliminare.
 
Aplicarea în exterior:
- Instrumente de lucru : trafalet din lână cu păr mediu,
cârpă mototolită 
- Diluţie : cu apă de la 40 la 50%.
- Nr straturi: unul sau mai multe straturi în funcţie de efectul
dorit. 
- Curăţarea instrumentelor: cu apă imediat după utilizare.
Modalităţi de aplicare:
- Distribuiţi produsul cu un trafalet îmbibat pe suprafaţă
umedă.
- Efectuaţi prelucrarea finală în funcţie de alegerea făcută:
. cu un trafalet: prelucraţi în mod neuniform pentru a obţine
un efect nuanţat
. cu o cârpă mototolită : lucraţi cu cârpa mototolită
impregnată uşor cu LUNANUOVA prin mişcări în direcţii
opuse realizând astfel faţeletele îmbogăţite cu cristale.
- Randament orientativ: 
.15-20 m2/l pentru stratul de aplicat cu trafaletul pe vopsele
diluabile în apă netede sau de umplere. 
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.10-15 m2/l pentru stratul de aplicat cu cârpă mototolită pe
finisaje cu grosime
Se recomandă colorarea produsului (vedeţi nuanţele
disponibile în paletarul de culori)
Randamentele sunt variabile în funcţie de tipul de suport şi
prelucrare şi raportate la suporturi netede şi absorţie
medie. Este oportun să determinaţi randamentul efectiv cu
o probă preliminară pe suportul specific.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în nuanțele cu semi acoperire
Argint (0070) și Aur (0190).
Culoarea poate fi obţinută prin intermediul sistemului
colorimetric şi cu coloranţii COLORADO seria 548.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
LUNANUOVA Conţine max: 200 g/l VOC
 
Utilizaţi produsul în conformitate cu Normele de igienă şi
siguranţă; după utilizare nu eliminaţi recipientele în
ambient, lăsaţi să se usuce bine reziduurile şi trataţi-le ca
deşeuri speciale. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor.
În cazul ingerării consultaţi imediat medicul şi arătaţi-i
recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi reziduurile la
canalizare, în cursurile de apă şi pe teren.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi fişa de siguranţă. 
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Finisaj decorativ pentru interioare/exterioare - efect cristale
multicolor.
Aplicați produsul LUNANUOVA seria 022, pe suprafețe
pregătite în prealabil, în numărul de straturi și în cantitățile
determinate de absorbția suportului și de efectul estetic
dorit.
Furnizarea și aplicarea materialului € ................. pe mp.
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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