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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. 022 
 

 
 

 

 
Povrchová úprava ľahko nanášateľná štetcom a špachtľou s efektom “Benátsky štuk” 
 

 
Je skvelá novinka s ktorou sa dá dosiahnuť vzhľad, ktorý je 
podobný klasickému benátskemu  štuku. Z rozsiahleho výskumu 
a vývoja bol vytvorený špeciálny výrobok, ktorým sa 
jednoduchou aplikáciou štetcom a špachtľou ľahko dosiahne 
tento vzhľad. Dokonca je ľahko aplikovateľný aj pre  
neprofesionálov. amatérmi  
 
 
 

 
 
 

 

Použitie: 
Na všetky druhy povrchov zo sadry, alebo omietky vhodne pripravené v interiéri.  
 

Príprava povrchu: 

Povrch musí byť hladký, suchý a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok, alebo farieb 
naniesť jednu vrstvu  vhodne nariedeného ADIFIXU.  
 

Príprava farebného odtieňa: 
Farebné odtiene sú získané pridaním a dôkladným zamiešaním TINTERU do základu, podľa vybraného 
farebného odtieňa zo vzorkovnice.  
 

Aplikácia: 
Naniesť prvú vrstvu valcom s krátkym vlasom alebo štetcom zriedenú vodou 10-15%. Po 4-
6 hod. naniesť druhú vrstvu špeciálnym štetcom Desiré bez riedenia spôsobom 6-8 ťahov, 
8-10 cm dlhých, odlišných jeden od druhého s medzerou 10-15 cm navzájom od seba. 
Potom to rýchlo vyhladiť pomocou špeciálnej špachtle Desiré Distender ťahmi s krížovým 
pohybom bez ohľadu na prázdne miesta. Takouto technikov dokončiť celý povrch, potom sa 
vrátiť a zopakovať nanášanie rovnakým spôsobom ale vypĺňať medzery, ktoré boli pred tým 
vynechané. V prípade potreby vyplnenia medzery je veľmi jednoduché pridať ďalšie ťahy 
a ukončiť bez ťažkostí rovnakým spôsobom. Pre tých, ktorý chcú získať výsledok viac 
chránený môže byť v jednej vrstve nanesený vosk EASYWAX syntetickou špongiou 
a leštený mäkkou handrou pred jeho zaschnutím. 
 

Technické údaje: 
Riedenie:  ............................................... prvú vrstvu s vodou 10-15%, druhú bez riedenia 
Výdatnosť  základ + vrch:  ..................... cca. 3,5 - 5 m

2
 / liter 

Zaschnutie pri 25°C:  ............................. 8-12 hod. 
Špecifická hmotnosť:  ............................ 1750 ± 20 g/l 
Obsah pevných častíc (%):  ................... 70 ± 1 
Viskozita (Brookfield, 20°C):  ................. 30000 ÷ 40000 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. 
 


