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SOLUZIONE OSSIDANTE 

 
Technický list SC 00267 

 
NÁZEV: SOLUZIONE OSSIDANTE 
TYP: oxidační roztok 
POUŽITÍ: Nátěr na vodní bází pro povrchovou úpravu v interiéru  
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.00 ± 30 gr/LT při teplotě 25 °C 
 Vydatnost: 9 - 10 m2/LT dvě vrstvy (může se lišit v závislosti od 

povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody 
aplikace)  
 

 Viskozita: 2800 cps  
 Zabarvení: transparentní 
 Balení: LT. 0,250 - LT. 1  
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 4 - 6 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
APLIKAČNÍ CYKLUS: Oxidovaný  efekt:  Aplikujte přitlačením na povrch mořskou houbou PV 

32 a následně opakujte  přes prázdné zóny se stejnou houbou. Po 3 
hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu (nebo více) v závislosti 
na požadované úrovni oxidace. 
Efekt oxidu měďnatého: Aplikujte vždy pomocí mořské houby PV 32. V 
závislosti na tom, kolik oxidu měďnatého by mělo zůstat viditelné na konci 
aplikace, otřete povrch tak, jak je záplatován. Po 3 hodinách při teplotě 
20 °C naneste druhou srst (nebo více) v závislosti na požadované  úrovni  
oxidace 
Oxidovaný pozinkovaný efekt: Naneste SOLUZIONE OSSIDANTE svislými 
tahy po celé ploše, poté po 3 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu 
(třetí vrstva je volitelná). 

PŘÍPRAVA POVRCHU: Po 8 hodinách při teplotě 20 °C, po aplikace KLONDIKE FERRO nebo L 50 Col. 309 
RAME, pokračujte v aplikaci OXIDAČNÍHO ROZTOKU (SOLUZIONE OSSIDANTE)  
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití 
APLIKACE: způsob: houba 
 počet vrstev: 2 nebo 3 
 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +10 °C do +30 °C. 

 
SKLADOVÁNÍ: 

 
ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od 
+5 °C do +30 °C. 

STABILITA: přibližně 1 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou 

a saponátem.   
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určený pro profesionální použití.  
Před použitím je potřebné přečítat celý návod a Bezpečnostní list. Doporučujeme, 
abyste si pečlivě prohlédli video návod efektu, který chcete získat před použitím 
produktu. 
 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a poraďte 
se s lékáren.  
Podrobné informace a pokyny při manipulací, bezpečnosti a osobní ochraně  sú 
uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové 
stránce www.dsluxdecor.cz 
 
Nářadí je nutné hned po použití důkladné umýt vodou a vhodným čistícím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení. 
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