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informácii sme Vám k dispozícii. 

Sogni Line Decorative Effect Paints  Technický list č. 014 
 
 

 
 

 

Očarujúca dekoratívna farba s prestížnym kovovým odrazom. 
 

 
Je veľmi elegantný finálny náter s veľkým dekoratívnym efektom. 
Je k dispozícii v dvoch verziách: hladká L, alebo drsná R. Farby vo 
vzorkovnici sú odvodené od základov zlato, striebro, meď a bronz, 
ktoré sa získajú za použitia vhodného TINTERU pre vybraný 
farebný odtieň. Hladká L verzia  je vhodná na aplikáciu valcom, ako 
vodou riediteľný email na omietky, drevo, kov atď., špeciálne na 
obohatenie stien, stĺpov, ozdobných dekoratívnych prvkov  atď. 
Drsná R verzia môže byť aplikovaná na akýkoľvek povrch 
adekvátne pripravený, pomocou štetca SANDE, alebo tampónu. 
Vytvára krásne efekty a dodáva exkluzívny vzhľad stenám a 
zariadeniam  domov, obchodov, schodísk, kancelárii a hotelov. 

 

Použitie : : Na omietku, sadru a všetky typy povrchov v interiéry.  
 

Príprava povrchu:  
Za účelom získania zaručeného výsledku aplikovať na suchý a čistý podklad valcom, alebo štetkou v jednej, 
alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE, zriedeného vodou 20-30%. Po 5-6 hodinách aplikovať 
konečnú povrchovú úpravu. 
Omietka: V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok, alebo farieb naniesť jednu vrstvu  vhodne 
nariedeného ADIFIXU. Drevo: aplikovať jeden alebo dva nátery základnej farby na drevo  (ADIPAC). Kov: 
aplikovať jeden náter antikoróznej farby (ANTIRUST). PVC, hliník, zinok: aplikovať 1 alebo 2 nátery 
základnej univerzálnej farby (FUND FLEX.) 
 

Príprava odtieňa:  
Požadovaný tón získame pridaním TINTERU do  vybranej bázy zlato, striebro, bronz a meď  podľa 
vzorkovnice odtieňov v množstve vybraného farebného odtieňa a dôkladne zamiešame. 
 

Aplikácia: 
SHADÈ “L” hladká verzia: Dve vrstvy valčekom s krátkym vlasom sú dostatočné 
pre získanie úplného pokrytia. Optimálne rovnomerný hladký efekt sa dosiahne 
aplikáciou druhej vrstvy striekaním. 
SHADÈ “R” drsná verzia: Prvý náter valčekom zriedený vodou 15% a druhý náter 
bez riedenia  štetcom Sandé alebo tampónom pre dosiahnutie požadovaného 
efektu. 
 

Technické údaje: 
Riedenie:  
SHADÈ “L” hladká verzia :....pripravená k použitiu, na striekanie riedená s vodou 7-8%  
SHADÈ “R” drsná verzia :.....prvý náter riedený vodou 15%, druhý pripravený k použitiu. 
Výdatnosť: ...........................SHADÈ “L”: 10 - 12m2/lite  SHADÈ “R”:  6 - 8 m2/liter 
Zaschnutie pri 25°C:.............4 - 6 hod. 
Špecifická hmotnosť:............verzia L: 1130 ± 20 g/l , verzia R: 1140 ± 20 g/l 
Viskozita (Brookfield 20°C):..verzia L   2000 to 6000 mPa.s, verzia R  2000 to 6000 mPa.s 
Obsah pevných látok(%) .....25 ± 2 
 

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.  
 


