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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. 009 
 

 

 
 
 

 
Unikátna brilantná úprava povrchu 

 

 

 
Našou ambíciou je vytvoriť efekt, ktorý prekvapí a ohromí. 
JOYÉ vytvára  skutočne  veľkolepý dekoratívny efekt, ktorý 
pridá pocit luxusu a elegancie každému interiéru. Môže byť 
nanesený na steny, stĺpy, dvere, jednotlivé časti nábytku 
a zariadení, ktorým dodá bohatší a prepychový vzhľad. 
Možnosť výberu zo 16 pôvabných farebných efektov. 
 
 
 

 
 
 

Použitie:  
Každý vhodne spracovaný, hladký povrch v interiéri. 
 

Príprava povrchu: 
Povrch musí byť hladký a suchý. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu 
vrstvu vhodne nariedeného ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO 
UNIVERSALE  prifarbeného TINTEROM v zvolenej farbe podľa vzorkovnice. Po 5-6 hod. aplikovať JOYÉ.  
 

Príprava farebného odtieňa:  
JOYÉ je dodávaný v dvoch základoch: Silver a Gold, každý môže byť prifarbený TINTEROM zvoleného 
odtieňa podľa vzorkovnice. 
 

Aplikácia:  
JOYÉ nanášať na suchý podklad. Nalejte farbu do nádoby vhodnej veľkosti, niekoľkokrát 
namočte valec s krátkym vlasom, aby sa úplne namočil. Valcom robiť na stene krátke, 
prekrížené a nerovnomerné ťahy. Valec musí byť vždy dobre namočený farbou. Vyhnúť sa 
nadmernému valcovaniu, čím zabezpečíme dobrú rovnomernosť a vzhľad, hoci niektorí tieň 
možno bude súčasťou konečného vzhľadu dekorácie. 
 

Technické údaje: 
Riedenie: ...................................... pripravený k použitiu, alebo max. 5% vody 
Výdatnosť:....................................   7 - 8 m

2
/l 

Zaschnutie pri 25°C:.................. 4 - 6 hod. 
Špecifická hmotnosť:....................  1040 ±  20 g/l 
Viskozita (Brookfield à 20°C):.......  6000 ÷ 8000 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. 
 

 


