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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. 060 
 

 

FONDO UNIVERSALE 
 

Základný náter pod dekoratívne farby " linea sogni " 
 

 
Tónovateľný základný náter špeciálne vyvinutý pre 
použitie pod dekoratívne farby rady "line sogni". Je 
navrhnutý tak, aby bol zaručený najlepší výsledok s 
maximálnou trvanlivosťou.  
 
 
 
 
 
 

 
Použitie: 
Na všetky vhodne pripravené natierateľné povrchy v interiéri a exteriéri.  

 
 
Príprava povrchu: 
Povrch musí byť kompaktný, čistý a suchý.  Staré zvetrané omietky, alebo farby očistiť kefou a naniesť jednu 
vrstvu ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE  
 
 

Príprava farebného odtieňa: 
Je dodávaný a štandardne nanášaný v bielej farbe. V prípade potreby môže byť prifarbený pridaním a 
dôkladným zamiešaním farebného TINTERA, alebo pomocou profesionálneho tónovacieho systému pre 
dosiahnutie požadovaného farebného odtieňa.  

 
 

Aplikácia: 
Pomocou valčeka s krátkym vlasom naniesť jednu alebo dve vrstvy zriedené 20-30% vodou a nechať 
uschnúť minimálne 5-6 hod. pred pokračovaním vrchného náteru.  
 
 

Technické údaje: 
Riedenie:............................................ ................ 20-30% s vodou 
Výdatnosť na 1 vrstvu :.............................. ......... 8 ÷ 10 m

2
/l 

Zaschnutie pri 25°C:................................. .......... 30 ÷ 40 min. na dotyk 
Ďalší náter:  ........................................................ 6  -  8 hod. 
Špecifická váha:............................ ..................... 1530 ± 20 g/l 
Viskozita (Brookfield 20°C):...................... .......... 15000 ÷ 18000 mPa.s 
Obsah pevných látok (%): ........................ ......... 70 ± 1 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie informácie: 

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť 
podkladu určeného k náteru. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť 
pred mrazom.  
 


