NÁVOD NA POUŽITIE
METEORE 10
Naturálny, vodou riediteľný textúrovaný náter určený pre interiéry, dokonale
imitujúci cement vo všetkých jeho variáciách. METEORE 10 je ideálny pre
moderné súčasne interiéry, dodávajúc im nádych elegancie s jedinečným
vizuálnym vzhľadom. Je ideálny pre priaznivcov urbanistického, ako aj
priemyselného štýlu.
CHARAKTERISTIKA:
Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu je potrebné
tónovať C100 OVER príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI
alternatívne môže byť použitý VALCONE tónovací prístroj pre
dosiahnutie požadovaného odtieňa.
.

2) EFFETTO CEMENTO LARGE
nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200
riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom
vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6
hodín pri teplote 20°C
1) PRIMER 1200

potom nanášajte jednu vrstvu
neriedeného METEORE 10 špachtľou
PV43

METODY APLIKÁCIE:
2) METEORE 10

1) EFFETTO CEMENTO COMPATO
nanášajte jednu vrstvu PRIMER
1200 riedeného vodou 15% - 20 %
s valčekom vo všetkých smeroch
a nechajte schnúť 6 hodín pri
teplote 20°C

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý
povrch špeciálnou kefou PV105 zvislým
smerom zhora nadol bez použitia
produktu
3) -

po 20 – 30 minútach navlhčite povrch
vodou a jemne vyhlaďte celý povrch
špachtľou PV43 bez použitia produktu
a nechajte zaschnúť 24 hodín

1) PRIMER 1200

potom nanášajte jednu vrstvu
neriedeného METEORE 10
špachtľou PV43 vo všetkých
smeroch

4) -

potom použite špeciálne farebné pero
PIXEL a naznačte zvisle čiary podľa
požadovanej veľkosti

2) METEORE 10

kým je ešte povrch mokrý prejdite
celý povrch valčekom penovým
PV23 bez použitia produktu

5) PIXEL

potom naneste vrstvu neriedeného C100
OVER tónovaného do požadovaného
farebného odtieňa špachtľou PV 43
v zvislých pruhoch zhora nadol

3) -

po 20 – 30 minútach navlhčite
povrch vodou a jemne vyhlaďte
celý povrch špachtľou PV43 bez
použitia produktu a nechajte
zaschnúť 24 hodín

6) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100
OVER tónovaného do požadovaného
farebného odtieňa špachtľou PV 43
v zvislých pruhoch zhora nadol

4) -

potom naneste vrstvu neriedeného
C100 OVER tónovaného do
požadovaného farebného odtieňa
špachtľou PV 43 všetkými
smermi

7) C100 OVER

5) C100 OVER

po 6 hodinách znova použite špeciálne
farebné pero PIXEL a zvýraznite zvislé
čiary, ktoré boli naznačené pred
aplikovaním C100 OVER
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3) EFFETTO CEMENTO SLIM

4) EFFETTO CEMENTO RIGATO
nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200
riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom
vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6
hodín pri teplote 20°C

nanášajte jednu vrstvu PRIMER
1200 riedeného vodou 15% - 20 %
s valčekom vo všetkých smeroch
a nechajte schnúť 6 hodín pri
teplote 20°C
1) PRIMER 1200

1) PRIMER 1200

potom nanášajte jednu vrstvu
neriedeného METEORE 10
špachtľou PV43

potom nanášajte jednu vrstvu METEORE
10 riedeného vodou 0,100 LT. vody na 1
LT.
0,400 LT. vody na 4 LT.
1,200 LT vody na 12 LT.
špachtľou
PV43 vodorovným smerom

2) METEORE 10
2) METEORE 10

kým je ešte povrch mokrý
dekorujte celý povrch špeciálnou
kefou PV105 zvislým smerom
zhora nadol bez použitia produktu

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý
povrch špeciálnou kefou PV105
horizontálnym smerom bez použitia
produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín

3) 3) -

po 20 – 30 minútach navlhčite
povrch vodou a jemne vyhlaďte
celý povrch špachtľou PV43 bez
použitia produktu a nechajte
zaschnúť 24 hodín

potom naneste vrstvu C100 OVER
tónovaného do požadovaného farebného
odtieňa riedeného vodou 10 % štetcom
PV v horizontálnych pruhoch

4) -

potom použite špeciálne farebné
pero PIXEL a naznačte zvisle
čiary podľa požadovanej veľkosti

4) C100 OVER

potom naneste vrstvu C100 OVER
tónovaného do požadovaného
farebného odtieňa riedeného
vodou 10% gumenou špachtšou
PV 86 v zvislých pruhoch zhora
nadol

5) C100 OVER

potom naneste vrstvu C100 OVER
tónovaného do požadovaného farebného
odtieňa riedeného vodou 10 % štetcom
PV v horizontálnych pruhoch

5) PIXEL

5) EFFETTO CEMENTO LEVIGATO
nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200
riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom
vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6
hodín pri teplote 20°C

6) C100 OVER

po 6 hodinách znova použite
špeciálne farebné pero PIXEL
a zvýraznite zvislé čiary, ktoré
boli naznačené pred aplikovaním
C100 OVER

1) PRIMER 1200

potom nanášajte jednu vrstvu neriedeného
METEORE 10 špachtľou PV43
vodorovným smerom

7) PIXEL

2) METEORE 10
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kým je ešte povrch mokrý dekorujte
celý povrch špeciálnou kefou PV105
horizontálnym smerom bez použitia
produktu a nechajte zaschnúť 24
hodín
3) -

po 20 – 30 minútach navlhčite povrch
vodou a jemne vyhlaďte celý povrch
špachtľou PV43 bez použitia produktu
a nechajte zaschnúť 24 hodín
4) -

potom použite skrutkovač a naznačte
vodorovné a zvislé čiary podľa
požadovanej veľkosti

5)

potom naneste vrstvu neriedeného
C100 OVER tónovaného do
požadovaného farebného odtieňa
špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch
zhora nadol
6) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného
C100 OVER tónovaného do
požadovaného farebného odtieňa
špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch
zhora nadol
7) C100 OVER

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Riedenie: PRIMER 1200 riedený s 15 – 20 % vody.
METEORE 10 pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO
pripravený na použitie neriedený, pre EFFETTO RIGATO riedený 0,100 LT.
vody na 1 LT. METEORE 10.
C100 OVER EFFETTO COMPATO, LARGE, LEVIGATO pripravený na
použitie neriedený, pre EFFETTO SLIM a RIGATO riedený 10% vody na
1 LT. C100 OVER.
Výdatnosť: PRIMER 1200 (riedený s 15 – 20 % vody ) približne 1 liter na
8 – 10 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.
METEORE 10 približne 1 liter na 1 – 1,5 m² na jeden náter v závislosti od
absorpcie povrchu.
C100 OVER pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO 1 liter
na 4 – 5 m² a pre EFFETTO RIGATO 1 liter na 2,0 – 2,5 m² na jeden náter
v závislosti od absorpcie povrchu.
Balenie: PRIMER 1200 je dostupný v 1, 2.5 , 5 a 12 litrovom balení;
METEORE 10 je dostupný v 1, 4 a 12 litrovom balení; C100 OVER je
dostupný v 1, 2.5 a 5 litrovom balení. FINISH V 18 Opaco v 1 litrovom balení.
Aplikačná teplota: + 10 ° C a + 30 ° C.
Schnutie: Úplne suchý po 28 hodinách, v závislosti na teplote v miestnosti.
Trvácnosť: Keď je úplne suchý vytvára priedušnú vrstvu, ktorá je odolná voči
oteru a normálnemu opotrebeniu.
Vode odolnosť: METEORE 10 a C100 OVER sú mierne vode odolné. Pre
zvýšenie vode odolnosti aplikujte FINISH V 18 Opaco - transparentný
ochranný náter (valčekom, štetcom alebo pištoľou) po zaschnutí po 24
hodinách pri teplote 20°C. Aplikujte 1 alebo 2 dve vrstvy FINISH V 18 Opaco
v závislosti od požadovaného stupňa vode odolnosti, ktorý požadujete
dosiahnuť. Nechajte schnúť prvú vrstvu FINISH V 18 Opaco 4 hodiny pri
teplote 20°C predtým než aplikujete druhú vrstvu.
Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje
pri teplota nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.
Stabilita: približne 1 roky.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:
Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné
prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť
podráždenie kože a poškodenie očí.

N.B.: pred aplikáciu si prosím pozrite video návod pre efekt
ktorý požadujete dosiahnuť

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné.
Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie
sú pod kontrolou výrobcu a výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania
bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný
výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy
(kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). To preto, že
Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami zobrazenými v katalógu, v
rozsahu od 15% a 20%, a tiež medzi jednotlivými dávkami. Všetok materiál
by mal byť pred použitím zmiešaný vo veľkom kontajneri, aby sa zabránilo
farebným rozdielom pri aplikácii produktu

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne
opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri
manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte
bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke
www.dekorativne-natery.sk
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim
prostriedkom.Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.
Likvodovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa predpisov.
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi Spôsoby nakladania s odpadom pre
použité balenia. Opätovné použitie, recyklácia a likvidácia odpadov z obalov v
súlade s platnými predpismi. Len úplne vyprádznený a čistý obal je možné
recyklovať podľa zákona o odpadoch č. 119/2010 o Obaloch. F
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