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Informácie poskytnuté v tomto dokumente sú len všeobecné usmernenia a môžu byť ovplyvnené vonkajšími faktormi a sú teda mimo našej kontroly a preto 
z nich nemôžu byť odvodené právne záväzne ubezpečenia. 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. 024 
 

 
Dekoratívna,  umývate ľná farba s ultra jemnými trblietkami.  

 

  
 
Dekoratívna jagajúca sa umývateľná farba vysokej 
kvality, obohatená atraktívnymi ultra jemnými trblietkami, 
ktoré odrážajú svetlo. Umožňuje realizovať vo 
všeobecnosti aj jednou vrstvou, príjemný dekoratívny 
efekt moderného trendu. Ľahko sa aplikuje a tak je 
naozaj dostupná pre každého. 
 
 
 

Použitie: Steny a všetky vnútorné povrchy vhodne upravené. 
 
Príprava povrchu: 
Povrch musí byť suchý a očistený  od prachu, špiny a látok, ktoré by mohli ohroziť priľnavosť. V prípade 
nových stien, alebo nesúvislé staré nátery natrieť penetračným náterom  ADIFIX, zriedeného podľa návodu. 
 
Príprava farebného odtie ňa: 
K dispozícii je báza B (biela) a báza G (sivá). Požadovaný farebný odtieň sa dosiahne pridaním farebného 
pigmentu (TINTERu) do príslušnej bazy v dávke podľa vzorkovnice. 
 
 Aplikácia:  
Aby bola zabezpečená dlhodobá brilantnosť náteru odporúčame trblietky, ktoré nájdete 
v nádobe vnútri balenia pridať do farby tesne pred použitím a dôkladne premiešať. 
Nanášať valcom so stredne dlhým vlasom kontinuálne a priečne. Vynikajúca krycia 
schopnosť poskytuje úžasný výsledok spravidla jednou vrstvou aj na obtiažnych plochách. 
Dodržať rovnomerné nanesenie, aby nevznikli miesta s nadmernou koncentráciou. 
Pokračovať v aplikácii uvedeným spôsobom až do ukončenia práce.   
 
Technické údaje: 
Riedenie:................................Pripravená k použitiu. V prípade potreby pridať max.10% vody.  
Výdatnosť :............................11 ÷ 12 m2/liter 
Zaschnutie pri 25°C:..............na dotyk cca 3-4 hod., pretieratelná po cca 6-8 hod. 
Špecifická hmotnosť:.............Základ B = 1280 ± 20 g / l;  Základ G = 1190 ± 20 g / l  
Viskozita (Brookfield 20°C):...Základ B = 10,000-12,000 mPa.s; Základ G = 7000-9000 mPa.s 
Obsah pevných látok (%): .....63 ± 1 g/l 
 
Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Výrobok skladovať 
v chlade, ale chrániť pred mrazom. Zabezpečte dostatočné množstvo výrobku, aby nedošlo k jeho 
vyčerpaniu počas nanášania a predísť tak riziku prípadných rozdielov vo farebnom odtieni. Pred použitím 
výrobok dobre premiešať. Realizáciou z viacerých balení sa ich odporúča medzi sebou premiešať, aby sa 
predišlo riziku rozdielu farebnej tóniny. Na riedenie používať iba čistú vodu a vždy zachovať rovnaké 
množstvo pri jednej aplikácii. Odstráňte všetky maskovacie pásky ešte pred celkovým zaschnutím. Náradia 
ihneď po aplikácii umyť teplou vodou. Údaje o spotrebe sú uvedené indikatívne a môžu sa líšiť v závislosti 
na povrchu a spôsobe nanášania. Pred samotným použitím je nutne vykonať vždy skúšobnú vzorku.  
 
 
 


