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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. 021 
 

 

 
 

 

 

Profesionálna dekoratívna omietka s efektom lesklý benátsky štuk. 
 

 

 

Špeciálny dekoratívny efekt pomocou špachtle, ktorý veľmi ľahko 
umožní získať bohatý efekt na zariadeniach domov realizovanými 
pred mnohými storočiami. Netrhá sa  a umožňuje veľmi ľahko opraviť 
prípadné škrabance a ryhy nielen počas aplikácie ale aj po nej. 
Aplikácia je menej náročná oproti klasickým vápenným omietkam 
vďaka svojej exkluzívnej formule, ktorá umožňuje dosiahnuť rýchlo 
a ľahko lesklú povrchovú úpravu vysokej kvality. Pridaním pasty 
METALTOP KS do poslednej vrstvy v pomere 1:4 môžeme získať 
krásny zlatistý  efekt.  
 

 

Použitie: Na hladké steny v interiéri. 

 
Príprava povrchu: 
Povrch musí byť hladký, suchý a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb je 
nutné naniesť jednu vrstvu  vhodne nariedeného ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej vrstve FONDO 
UNIVERSALE zriedeného 20-30% vodou. Po 5-6 hodinách aplikovať konečnú úpravu. 

 
Príprava farebného odtieňa: 
Farebné odtiene sú získané pridaním farbiva do bieleho základu, podľa vybraného farebného odtieňa zo 
vzorkovnice. Pomocou pigmentov série DT a špeciálnej série DTX pre získanie tmavého odtieňa. Pridaný 
farebný pigment zamiešať pomocou miešacej hriadele pri nízkych otáčkach. Odporúčame pripraviť farebný 
odtieň najmenej 12 hodín pred použitím.  

 
Aplikácia: 
Naniesť  v tenkej rovnomernej vrstve pomocou nerezového hladidla so zaoblenými hranami  
a nechať zaschnúť. Veľkosť použitého hladidla určí finálny efekt. Po prvom nanesení 
pokračovať nanášaním druhej vrstvy rovnakým produktom nerovnomernými ťahmi. Poslednú 
vrstvu prechádzať s malým množstvom produktu, nerovnomernými ťahmi a pôsobením silného 
tlaku na hladidlo pre dosiahnutie najlepšieho lesku. Pre svoju kvalitu nemusí byť navoskovaný, 
ale následná aplikácia vosku EASYWAX  poskytne väčšiu ochranu. 

 
Technické údaje: 
Riedenie:  ............................................................ pripravený k použitiu 
Výdatnosť: .......................................................... 1,5 – 2,5 m

2
 / l 

Zaschnutie pri 25°C:  .......................................... 2 hod. na dotyk, 4-6 hod medzi vrstvami 
Špecifická hmotnosť:  ......................................... 1750 ± 20 g/l 
Viskozita (Brookfield, 20°C):  .............................. 40000 ÷ 50000 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. 
 
 


