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Všetky informácie ústne,  alebo písomné  slúžia iba ako návod a odporúčanie a môžu byť ovplyvnené vonkajšími faktormi a sú teda mimo našej kontroly a 
preto sa na tieto informácie nevzťahuje záruka. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu dát a informácií bez upozornenia. Ohľadom akýchkoľvek ďalších 
informácii sme Vám k dispozícii.  

 

Sogni Line Decorative Effect Paints  Technický list č. 004 
 

 

 
 

Špeciálna dekoratívna povrchová úprava najvyššej kvality na báze bielych vločiek 
 

 

 

 
Z dlhoročnej skúsenosti, získanej v produkcii dekoratívnych farieb  
Adicolor prezentuje povrchovú úpravu Desiré. Je určená na steny 
bytov, kancelárii a obchodov, kde je požiadavka na špeciálnu 
dekoráciu, ktorá v sebe kombinuje rustikálny, elegantne rafinovaný 
efekt. Zmiešaním rôznych pigmentov medzi sebou, môžeme získať 
farebné odtiene pre každý vkus a podľa predstavivosti každého.  
 

 
 

Použitie: 
Na každý vhodne pripravený povrch zo sadry, alebo omietky v interiéri 
 

Príprava povrchu: 
V prípade nesúdržnej a zvetranej omietky, alebo farby naniesť jednu vrstvu ADIFIXU zriedeného podľa 
návodu.  K dosiahnutiu požadovaného výsledku aplikovať na suchý, čistý povrch štetkou, alebo valčekom 
jednu, alebo dve vrstvy FONDO UNIVERSALE zriedeného vodou 20-30%. Po 5-6 hod. aplikovať DESIRÉ.  
 

Príprava farebného odtieňa: 
Primiešať  TINTER do produktu v pomere označenom vo vzorkovnici farieb.  
 
 

Aplikácia:  

Nanášať krížovo a nerovnomerne špeciálnym štetcom DESIRÉ. Začať 
horným rohom a zostupovať smerom dole, nanášať cca 3 až 5 m

2
. 

Rozmer natretého povrchu sa môže líšiť v závislosti na teplote, vlhkosti 
vzduchu, rýchlosti aplikácie a následnej konečnej úpravy. Keď  začne 
povrch mierne zaschýnať, pristúpime k úprave pomocou špeciálnej 
plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER, veľmi jemne  bez nadmerného 
tlaku, vždy s krížovým pohybom až do dosiahnutia požadovaného efektu.  
 

 

Technické údaje: 
Riedenie:   ............................................ 5 ÷ 10% vody 
Výdatnosť na jednotlivý náter : ............ 8 ÷ 10 m2/liter 
Zaschnutie pri 25°C:  ........................... 4 ÷ 6 hod. na dotyk, 1-2 dni celkové zaschnutie 
Začiatok hladenia: ................................ 15 ÷ 30 minút 
Špecifická hmotnosť: ........................... 1040 ± 10 g/l 
Viskozita (Brookfield 20°C): ................. 12000 mPa.s 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej 
plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie 
umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
 


