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Sogni Line Decorative Effect Paints  Technický list č. 006 
 

 
 

 

 
 

 
Rafinovaná povrchová úprava na báze zlatých, strieborných a medených vločiek. 

 

 
 
 

 
Veľmi elegantná, bohatá konečná úprava charakterizovaná vločkami 
v zlatej, striebornej a medenej farbe. Rafinovaný výsledok je vždy 
bohatý, ale nikdy nie drzý. Dodáva stenám domov, bytov, kancelárií, 
hotelov a obchodov jedinečný efekt. Vďaka širokej škále 
navrhnutých farebných odtieňov uspokojí každú požiadavku.  
 
 
 

 

Použitie: 
Všetky druhy povrchov zo sadry, alebo omietky v interiéri. 
 

Príprava povrchu: 
V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu vrstvu  vhodne nariedeného 
ADIFIXU. Za účelom získania zaručeného výsledku aplikovať na suchý a čistý podklad valcom, alebo 
štetkou v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE, prifarbený TINTEROM vybraného odtieňu 
s dvoma litrami výrobku zriedeného vodou 20-30%. Po 5-6 hodinách aplikovať Desiré LUXORY.  
 

Príprava farebného odtieňa: 
Môže sa prifarbiť s vhodným TINTEROM. Pred aplikáciou pridať pigmenty v dávkach uvedených vo vzorkovnici 
pre získanie požadovaného farebného odtieňa a jemne zamiešať. Môže sa aplikovať aj bez prifarbenia, ale s  
prifarbeným podkladovým náterom FONDO UNIVERSALE s TINTEROM série DTX na dosiahnutie efektu veľkej 
prestíže a atraktivity. 
 

Aplikácia:  
Nanášať priečne a nerovnomerne špeciálnym štetcom DESIRÉ. Začať 
horným rohom a zostupovať smerom dole, nanášať cca 3 až 5 m

2
. 

Rozmer natretého povrchu sa môže líšiť v závislosti na teplote 
a vlhkosti prostredia, rýchlosti aplikácie a následnej konečnej úpravy. 
Keď  začne povrch mierne schnúť po cca 15-20 min. pristúpime 
k úprave pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER, 
veľmi jemne  bez nadmerného tlaku, vždy s krížovým pohybom až do 
dosiahnutia požadovaného efektu. 

 

Technické údaje: 
 Riedenie:   ............................................... 5 ÷ 10% vody                                                     
 Spotreba na jednotlivý náter : ................ 10 - 12 m2/litre            
 Zasychanie pri 25°C:  ............................ 2 - 3 hod. na dotyk, 1 - 2 dni celkové zaschnutie 

 Začiatok hladenia: .................................. 15 - 20 minút 
 Špecifická hmotnosť:  ............................ 1030 ± 10 g/l 
 Viskozita (Brookfield 20°C): ................... 7000 - 9000 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.  
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