
VANDBASERET SYNTETISK DEKORATIV VOKS TIL MINERALSKE OVERFLADER

serie 319

PATINA

BESKRIVELSE
 
PATINA er en vandbaseret dekorativ voks til indendørs
brug. Sammensætningen af forskellige typer voks giver
overfladen en mild vandafvisning og efterlader den
glansfuld. PATINA fås i forskellige nuancer der kan tilføre
overfladen et ekstra dekorativt element. PATINA er et
naturprodukt og kan bruges på alle kalkbaserede
produkter. Den er let at anvende og kan poleres i hånden
eller med polermaskine.
 
BRUGSANVISNING
 
Kan anvendes på:
-Dekorative mineralske overflader.
-Patina kan bruges også for at dekorere ikke mineralske
dekorative overflader som er porøs
og absorberende. Overflader dekoreret med
CONCRET_ART kan nemt specialtilpasses. 
Vurderer altid hvilken effekt der passer bedst til
dekorationen, da produktet ændrer overfladens udseende.
Brug en tør klud til at rengøre overfladen.
Overfladen bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge
anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF
OVERFLADEN".
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 
Bindemiddel: polyethylen og paraffin voks emulsion
Opløsningsmiddel: Vand
Specifik vægtfylde UNI EN ISO 2811-1 
Neutral: 1,01 ± 0,05 g/ml 
Guld, Sølv, Bronze: 1,02 ± 0,05 g/ml
Viskositet: pasta
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 30 min.
 
FORBEREDELSE AF OVERFLADEN
 
Påfør PATINA på kalkbaserede mineralske dekorative
overflader.
Overflader skal være kompakte, tørre og i generel god
stand.
Påfør ikke PATINA før tidligst 24 timer efter afslutning af
nybehandlede overflader. Og tidligst 48 timer efter
etablering af overflader af marmor eller lignende mineralsk
natur. 
 
PÅFØRINGSVEJLEDNING
 
Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er
overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: Rustfrit stålbræt, svamp, klud
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: klar til brug
Lag: 1
Vejl. rækkeevne: 20 m²/l (afhængig af den ønskede effekt,
overfladens absorbering og struktur) ANVENDELSEPåfør
et tyndt lag PATINA med en klud. På meget glatte
overflader, kan der bruges et rustfrit stålbræt.

Når overfladen er berøringstør, poleres med en klud.
Overflader kan poleres enten manuelt eller maskinelt
Til vedligeholdelse og rengøring af overflader behandlet
med PATINA, bruges en tør klud af enten bomuld, filt eller
mikrofiber.
 
INDFARVNING
 
Ikke muligt
 
OPBEVARING
 
Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.
 
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
 
Dir. 2004/42/EF ikke relevant.
 
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og
sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.
SPECIFIKATION
 
Vandbaseret dekorativ voks til behandling af indendørs
kalkbaserede mineralske dekorative overflader. Giver en
højglans overflade. 
Påfør et tyndt lag og poler derefter manuelt med en klud
eller mekanisk med en orbital
maskine udstyret med en uld-skive.
Dækning: 20 m²/l afhængig af overfladens absorbering.
PATINA serie 319 tilføjer ikke vandtætningsegenskaber til
overfladen men beskytter let mod vand.
 

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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