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PATINA jest woskiem dekoracyjnym do zastosowań
wewnętrznych, na bazie
wody, do powlekania mineralnych wykończeń
dekoracyjnych na bazie wapna.
Zastosowanie
wosku PATINA umożliwia uzyskanie powierzchni o
wysokim
stopniu połysku. Produkt jest dostępny w różnych,
delikatnie perłowych
odcieniach, dzięki czemu tworzy dodatkowy efekt
dekoracyjny.
Jest łatwy do nałożenia, szybko schnie, może być
polerowany ręcznie lub
mechanicznie.
PATINA nadaje lekką
powierzchniową hydrofobowość.
 
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Produkt może być nakładany na:
-Wykończenia dekoracyjne o charakterze mineralnym
-PATYNA może także znależć zastosowanie w dekoracjach
wykończeniowych natury niemnieralnej, które cechują się
powierzchnią porowatą i pochłaniającą. Powierzchnie
dekorowane CONCRET_ART mogą być łatwo
dostosowywane do indywidualnych potrzeb za
pomocą PATYNY.
Należy wybrać perłowy odcień najbardziej odpowiedni do
rodzaju dekorowanego produktu.
Nałożenie wosku na bardzo matowe powierzchnie zmienia
ich estetykę.
Do czyszczenia powierzchni należy używać suchej szmatki
z tkaniny.
 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
-Charakter spoiwa: mieszanka wosków
polietylenowych i parafinowych w emulsji
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1:
Neutralny: 1,01 ± 0,05 g/ml
Złoty, srebrny, brązowy: 1,02 ± 0,05 g/ml
-Lepkość w opakowaniu: pasta tiksotropowa. 
 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Powierzchnie
ścienne:
Nakładać produkt PATINA na mineralne wykończenia
dekoracyjne na bazie wapna. Powierzchnie
muszą być zwarte, spójne i suche.
Przed wykonaniem
dekoracji przy wykorzystaniu produktu PATINA należy
odczekać co najmniej 24
godziny od nałożenia ostatniej warstwy cienkowarstwowego
dekoracyjnego
wykończenia mineralnego i co najmniej 48 godzin od

nałożenia ostatniej warstwy
marmorino lub podobnych materiałów.
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
- Warunki otoczenia
i podłoża:
Temperatura
otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna
otoczenia: <75%
Temperatura
podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża:
<10%
- Narzędzia: paca
ze stali i szmatka z wełny lub tkaniny
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia
- Ilość warstw: 1
- Sposób nakładania:
Rozprowadzić cienką
warstwę wosku PATINA za pomocą szmatki. W przypadku
bardzo płaskich powierzchni
można użyć do tego celu szpachelki ze stali nierdzewnej.
Kiedy powierzchnia
pokryta produktem PATINA jest sucha w dotyku, należy ją
wypolerować szmatką.
Powierzchnie mogą być
polerowane zarówno ręcznie, jak i za pomocą polerki
rotacyjno-orbitalnej z
odpowiednią nakładką wełnianą.
- Narzędzia należy
umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna
wydajność: W bardzo dużym stopniu zależy od rodzaju
powlekanej warstwy
wykończeniowej. Dla gładkich, średniochłonnych
powierzchni wydajność wynosi 20 m2/l.
- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po
użyciu.
- Do konserwacji i
czyszczenia powierzchni powleczonych woskiem PATINA
należy używać suchej
szmatki z tkaniny.
 
 
BARWIENIE
 
Produkt jest dostępny jako bezbarwny -
neutralny (0001) oraz w kolorze srebrnym (0070),
brązowym (0150) i złotym
(0190).
 
 
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
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temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Nie wchodzi w zakres dyrektywy EU 2004/42/EC (dekr.
legisl. 161/2006)
 
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
 
Wosk dekoracyjny do zastosowań wewnętrznych,
na bazie wody, do powlekania mineralnych wykończeń
dekoracyjnych na bazie
wapna. Umożliwia uzyskanie powierzchni o
wysokim stopniu połysku. Nanieść jedną cienką warstwę
produktu i wypolerować ją
ręcznie za pomocą szmatki lub za pomocą polerki
rotacyjno-orbitalnej z
odpowiednią nakładką wełnianą.
Wydajność:
20 m2/l w zależności od chłonności warstwy
wykończeniowej.
PATINA nie jest produktem hydrofobowym,
zapewnia jedynie delikatne zabezpieczenie przed wodą.
Dostawa i nałożenie
materiału ................. € za m2.
 
 

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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