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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. 018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siloxanový náter s  patinovaným voskovým efektom pre  interiér a exteriér.   
 

 

 
Siloxanový krémový náter jednoducho a zábavne aplikovateľný 
špeciálnou rukavicou, ktorá zabezpečuje rýchly a najlepší efekt. Je 
veľmi výdatný a osobitne vhodný pre štýlovú a elegantnú úpravu 
povrchov zo sadry a omietky a zároveň umožňuje mať umývateľný 
povrch a dobre priedušný. Originálna pôvabná textúra môže byť 
prifarbená príslušným TINTEROM podľa vzorkovnice, alebo 
vlastného výberu. 
 

 
    

Použitie: 
Na všetky druhy interiérových a exteriérových povrchov zo sadry, alebo omietky vhodne 
pripravených.  
 

Príprava povrchu: 
K dosiahnutiu požadovaného výsledku aplikovať na suchý, čistý povrch štetkou, alebo valčekom jeden, 
alebo dva nátery univerzálneho podkladu  FONDO UNIVERZALE zriedeného 20-30% vodou. Po 5-6 hodín 
pokračovať  aplikáciou konečnej úpravy. V prípade nesúdržnej a zvetranej omietky a farby naniesť jednu 
vrstvu ADIFIX zriedený podľa návodu.   
 

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

Aplikácia:  
Namočte najširšiu časť rukavice Velé do farby. Dávajte pozor, aby nenasiakla príliš veľkým 
množstvom farby. Jemne položte rukavicu na stenu a nanášajte farbu nerovnomernými 
kruhovými pohybmi. Ak je treba, namočte rukavicu opäť a pokračujte v nanášaní asi 30 – 
40 cm od miesta, kde ste predtým skončili a postupne zafarbené plochy spojte tak, aby 
nedošlo k príliš veľkému prekrytiu. Pre získanie tmavšieho odtieňu naniesť druhú vrstvu   
až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy. Môže byť aplikovaná  aj štetcom, špongiou, alebo 
pomôckou podľa vlastného výberu. Vždy ale treba nanášať postupom mokré na mokré, 
aby sa predišlo nežiaducemu tieňovaniu spojov. 
 

Technické údaje: 
Riedenie: ............................................................. pripravený k použitiu 
Výdatnosť(na 1 vrstvu) : ..................................... 15 - 20 m2/l 
Zaschnutie pri 25°C:  .......................................... 2  -  3 hod. 
Ďalší náter:  ........................................................ po 5  -  6 hod. 
Špecifická hmotnosť:  ......................................... 1000 ± 20 g/l 
Viskozita (Brookfield, 20°C): ...............................  4500-6000 mPa.s 
Obsah pevných častíc (%):  ................................ 22 ± 2 
 
 
 

Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Dobre si vypočítajte 
dostatočné množstvo farby na celý povrch. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, 
aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. 
 


