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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. 002 
 

 

 
 

 

Dekoratívna úprava pre moderný antický efekt.   
 

 
 
Steny našich domovov nám poskytujú predovšetkým ochranu, ale 
chceme ich mať tiež krásne a elegantné. Cieľom novej kolekcie 
ATHELIE je poskytnúť nové príležitosti zariadenia a dekorácie. 
Dodáva veľkolepé farebné efekty medzi kovom a odtieňmi tisícov 
farieb. 

 
 
 

Použitie:  
Na každý hladký, vhodne pripravený povrch v interiéri.  
 

Príprava povrchu: 
Povrch musí byť hladký a suchý. V prípade nových stien, alebo starých slabých náterov naniesť jednu vrstvu  
vhodne nariedeného ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE  
prifarbeného  v pomere 2/3 TINTERU DTX 01 s 2 l FONDO UNIVERSALE. Takto získaný farebný odtieň sa 
používa vždy, bez ohľadu na vybraný odtieň povrchovej úpravy. Po 5-6 hodinách aplikovať konečnú úpravu.  
 

Príprava farebného odtieňa: 
Pridaním príslušného TINTERA a špeciálneho TINTERA zlatej, alebo striebornej farby podľa vzorkovnice.  

 
Pred použitím náterovú hmotu dôkladne rozmiešať.  

Aplikácia A: 
Naniesť produkt špeciálnym štetcom Desiré priečne a nerovnomerne. Začať horným rohom a zostupovať 
smerom dole. Po cca. 10-15 min. ( čas sa môže líšiť v závislosti  od teploty a vlhkosti prostredia) pristúpime 
k hladeniu bez nadmerného tlaku pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER a s 
vyvinutím väčšieho či menšieho tlak na podklad, podľa toho ako chceme vidieť farebné častice. 

 
Aplikácia B: 
Po nanesení produktu štetcom Desiré, roztláčaním hladiť nerezovým hladidlom 
s vysokým tlakom a vždy krížovým pohybom na dosiahnutie požadovaného 
výsledného efektu. Alternatívne  sa môže odporučiť malé množstvo produktu na 
okraj hladidla a aplikovať priamo s väčším, alebo menším tlakom na podklad 
pre požadovaný efekt. Na dosiahnutie efektu zo vzorkovnice je potrebné 
opakovať druhu vrstvu s rovnakou technikou po nie menej ako 6 hod. po prvej. 

 
Technické údaje: 
Riedenie:...................................................pripravená k použitiu, alebo max. 5% vody 
Výdatnosť :................................................aplikácia A:  cca 8 ÷ 9 m

2
/l,  B:  cca 6÷7 m

2
/l 

Zaschnutie pri 25°C:.................................4 - 6 hod. 

 
 
 
Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť 
podkladu určeného k náteru, aby nedošlo k následnému nedostatku náterového materiálu. Pracovné náradie 
umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
 
 


