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Technický list

BIOCOLOR
Dekorativní ochranný nátěr s polokrycím efektem pro podlahy a stěny v interiéru a exteriéru
Charakteristika
BIOCOLOR je dekorativní nátěr na vodní bázi s polokrycím efektem, který umožňuje ve specifické barevnosti originálních
odstínů vytvářet jedinečné a neopakovatelné dekorativní úpravy.
Použité speciální pigmenty jsou vysoce odolné. Výrobek je paropropustný, zajišťuje přirozené „dýchání“ povrchu.
BIOCOLOR neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu, šetrný k lidem a životnímu prostředí.
Výrobek je k dispozici ve verzi „neutrální“ a v široké škále odstínů např. dle vzorkovnice Duca di Venezia Oikos. BIOCOLOR je
také k dispozici v metalickém provedení: zlatá, stříbrná a iris (duhová modrá).
Všechny odstíny se mohou mezi sebou vzájemně promíchávat.
Použití
BIOCOLOR je určený pro probarvování a patinování výrobku BIOMALTA, který je součástí systému ArteViva.
BIOCOLOR nesmí být nikdy aplikován na lakované povrchy.
Způsob aplikace
Na řádně připravený podklad z materiálu BIOMALTA aplikujeme výrobek BIOCOLOR v požadovaném odstínu a dle zvoleného
estetického efektu pomocí štětce a houby.
Způsob 1:
Aplikujte jednu vrstvu nátěru BIOCOLOR „neutrální“ po celé dekorované ploše - pro sjednocení savosti a snadnější následnou
aplikaci probarveného nátěru BIOCOLOR.
Po 3 hodinách aplikujte probarvený BIOCOLOR.
Způsob 2:
Naneste první vrstvu lehce pigmentovaného nátěru BIOCOLOR, který získáte smícháním v poměru: BIOCOLOR neutrální 70%
+ BIOCOLOR probarvený 30%.
Následně je možné u velkých ploch aplikovat druhou vrstvu pigmentovaného nátěru v poměru: BIOCOLOR neutrální 20% +
BIOCOLOR probarvený 80% ( tato fáze může být vynechána).
Jako poslední vrstvu aplikujte BIOCOLOR probarvený v požadovaném odstínu.
Při aplikaci na velkých plochách věnujte pozornost barevnému propojení a sjednocení dekorovaných ploch.
Mezi jednotlivými nátěry vyčkejte 2 - 3 hodiny.
Vydatnost: 12 - 15 m²/ l v jedné vrstvě
Balení: 1 l a 5 l
Skladování: V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu,12 měsíců od data výroby.
Upozornění!
Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !
Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C.
Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C.
Čištění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci
Složení výrobku: obsahuje kombinaci polymerních emulzí, emulgátory, koalescenty, nivelační činidla a pigmenty
Vzhled: kapalina - mléčná nebo barevná
PH: 8,00
Hustota: 1kg/l
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Rozpustnost v tuku: nerozpustný
Hořlavost: nehořlavý
Doprava ADR/RID/IMDG/IATA
Výrobek nepodléhá.
Registrace ISS:
Kód není uveden. Produkt není nebezpečný.
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BIOCOLOR
Dekorativní ochranný nátěr s polokrycím efektem pro podlahy a stěny v interiéru a exteriéru
VOC (směrnice 2004/42/CE):
Vysoce výkonné jednosložkové nátěrové hmoty.
VOC v g / l výrobku připraveného k použití:
Maximální limit: 140,00
VOC výrobku: 29,00
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou
zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu
doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.
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