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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. 012 
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Dekoratívna textúrovaná  omietka pre interiér a exteriér. 
 

 

Je špeciálne navrhnutá dekoratívna omietka na realizáciu replík 
atraktívnych starodávnych štruktúr, ktoré dodávajú príjemnú a štýlovú 
atmosféru. Vyrába sa v dvoch prevedeniach classic a corkstone. Podľa 
použitých nástrojov a postupov je možné dosiahnuť rustikálne efekty 
antického vzhľadu, alebo vytvárať atraktívne vzory inšpirované prírodou 
a vlastnou fantáziou. Omietka je navrhnutá tak, aby sa ľahko nanášala. 
Nanáša sa prevažne v bielej farbe s následným pretrením priehľadným 
farebným vrchným náterom ako je Velé, Velé Silver & Gold, Sogni SK, 
Shadé, čo umožňuje prispôsobiť plochy požadovaným farebným efektom.  
 

 

Použitie: 
Na všetky natierateľné, pevné, vhodne upravené povrchy z omietky, cementu a sadry v interiéri a exteriéri. 
 

Príprava povrchu: 
Povrch musí byť kompaktný, čistý a suchý. Ak nie je v dobrom stave očistiť kefou. Naniesť jednu vrstvu vhodne 
nariedeného ADIFIXU. Ak je potrebné naniesť vrstvu bieleho, alebo vhodne prifarbeného FONDO UNIVERSALE 
v závislosti  od efektu aplikácie a zriedeného vodou 10-15%  .  
 

Aplikácia: 
Výrobok aplikovať plastovým, alebo nerezovým hladidlom podľa zvoleného typu nasledujúcim spôsobom:  
Old Fashion Classic Hladidlom naniesť nerovnomerným spôsobom v hrúbke cca 3-4 mm tak, aby sa 
vytvoril rustikálny efekt viac či menej výrazný, podľa vlastného vkusu a špecifických potrieb. 
Old Fashion Corkstone Hladidlom naniesť rovnomerným spôsobom. Po 5-10 min. rovnakým nástrojom trieť 
povrch kruhovým spôsobom, ale vyhnúť sa vyvinutiu príliš vysokému tlaku.  Čím bude väčší počet pohybov v 
rovnakej oblasti tým bude viac malých rýh,  ktoré dodávajú požadovaný efekt. 
  

Pozri zložku, alebo DVD  "Show Effects". Ďalšie aplikácie podľa vlastného vkusu a vynaliezavosti. 
 

 
 
 
 
 

 

VZHĽAD:                  CLASSIC                                                      CORKSTONE 
                 
 
 
 
 

 

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

2
 /l podľa efektu 

Zaschnutie pri 25°C:  .......................................... 6 - 8 hod. na dotyk 
Následný náter: ................................................... po 10 - 12 hod. 
Špecifická hmotnosť:  ......................................... 1600 ± 20 g/l   
Viskozita (Brookfield à 20°C):..............................30 000 ÷ 35 000 mPa.s 
 
 

Ďalšie informácie: 
Nanášať pri teplotách povrchu a prostredia od 5°C do 28°C. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok 
skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom  
 


