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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.  
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Dekoratívna farba s rafinovaným hodvábnym a zamatovým  efektom. 
 

 

 

Prestížna, vodou riediteľná, veľmi elegantná, dekoratívna finálna 
úprava v zlatom, alebo striebornom odlesku, ktorá Vám umožňuje 
získať rafinovaný efekt hodvábu a zamatu so špeciálnymi odrazmi 
svetla s efektom hĺbky a exkluzívnu mäkkosť na dotyk. Jedinečná 
a krásna je séria ESTRELA, ktorá je obohatená o zlaté, alebo 
strieborné mikro granule. Ideálna na elegantné a najprestížnejšie 
steny domov, kancelárii, obchodov a hotelov, ktorým dodá unikátny a 
fascinujúci efekt. 
 

Použitie: Na všetky, vhodne pripravené hladké povrchy zo sadry, 

alebo omietky v interiéri.  
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť hladký a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť 
jednu vrstvu ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE 
prifarbený rovnakým TINTEROM ako vybraný odtieň povrchovej úpravy v pomere 1TINTER na 2 litre 
výrobku. Po 5-6 hodinách aplikovať Veli Velluti. 
 

Príprava odtieňa: Primiešať TINTER vybraného odtieňa do zlatého, alebo strieborného základu v pomere 

označenom vo vzorkovnici farieb a vhodne zamiešať.  
 

Aplikácia: 
Hladidlo: Naniesť prvú vrstvu plastovým hladidlom, systémom stierkovania 
steny, nezanechať vyvýšeniny a nerovnosti. Na suchú prvú vrstvu naniesť 
nerovnomerne druhú tenkú vrstvu, ktorá musí byť upravovaná tak, aby sa získal 
zamatový efekt a požadovaný povrch. Odporúčame časté čistenie lamely hladidla. 

Štetec: Valcom s krátkym vlasom naniesť prvú vrstvu zriedenú 15 % vodou. Po 
zaschnutí naniesť štetcom Desiré neriedený produkt, krátkymi pohybmi krížovým 
spôsobom tak, aby bol celý povrch pokrytý. Po cca 10 min. uhladiť bez 
nadmerného tlaku hladidlom Desiré podržaním takmer rovnobežne s povrchom.  
Špongia damask: Naniesť prvú vrstvu plastovým hladidlom, systémom 
stierkovania steny. Po zaschnutí aplikovať morskou hubkou namáčanou 
v produkte postupným pritláčaním na povrch absolútne nerovnomerným 
spôsobom. Po 15-20 min. s Dessire Distendrom  alebo  plastovým hladidlom 
stlačiť a uhladiť plastiku s vyvinutím adekvátneho tlaku, aby zostala v hrúbke 
efekt Damask. Tento efekt je možné realizovať rovnakou farbou ako je prvá 
vrstva. Efekt tón v tóne alebo tmavnúca alebo vyjasňujúca voľba je pre 
dokončenie viac viditeľná. S farbami v úplnom kontraste je vzrušujúcou hrou 
zvýraznenia farieb a fantázie. 
  

Technické údaje: 
Riedenie: ........................................................ pripravený k použitiu 
Výdatnosť:.............................................. ....... cca. 5 m

2
/l 

Zaschnutie pri 25°C: ...................................... 3 - 4 hod. na dotyk; 24 hod. do hĺbky  
Špecifická hmotnosť: ..................................... 1080 ± 20 g/l   
Viskozita (Brookfield, 20°C): .......................... 4500 - 6000 mPa.s 
 

Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Dobre si vypočítajte 
dostatočné množstvo farby na celý povrch. 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. 
 


