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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.  
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Elegantná finálna dekoratívna úprava pre interiér s efektom “Damask”  

 

 

Veľmi elegantná, ľahko aplikovateľná finálna dekoratívna úprava 
s efektom "Damask", ktoré pripomína klasické nástenné dekorácie 
meštianskych domov, používaných v minulosti. Priesvitná maľba, 
ktorá stmaví a zvýrazní podkladový odtieň. Dekoratívna maľba je 
k dispozícii v zlatom, striebornom, alebo medenom odtieni, je 
ľahko aplikovateľná morskou hubou, tampónom, alebo iným 
náradím podľa požadovaného efektu. I DAMASCHI transparentný 
môže byť tiež požitý v zmesi v pomere  1:1 s METALTOP KS, pre 
získanie kvalitného zlátiaceho emailu. 
 
 

Použitie: 
Všetky druhy povrchov zo sadry, alebo omietky v interiéri. 
 

Príprava povrchu: 
Podklad musí byť hladký a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť 
jednu vrstvu  vhodne nariedeného ADIFIXU pred nanesením podkladovej farby. Ako podklad použiť kvalitný 
umývateľný, matný, náter vo vybranom odtieni. Výrobca odporúča ADIDROL B.   
 

Odtiene: 
I DAMASCHI je k dispozícii v bezfarebnej verzii, alebo v elegantných odtieňoch zlato, striebro, meď.  
 

Aplikácia: 
Namočte hubku, alebo tampón priamo v produkte v primeranom 
množstve. Aplikovať hubou, alebo tampónom, neprekrývať jednotlivé 
ťahy, ponechať evidentný kontrast medzi lesklým a matným povrchom. 
 
 
 

 

 
Technické údaje: 
Riedenie:   .................................................. ........pripravený k použitiu 
Výdatnosť ........................................................... 15 -20 m

2
/l 

Zaschnutie pri 25°C:  .......................................... 2 - 3 hod.  
Špecifická hmotnosť: .......................................... 1000 ± 20 g/l 
Viskozita (Brookfield, 20°C): ............................... 2500 - 3500 mPa.s 
Obsah pevných látok (%):..............  ................... 48±1 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


