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Produktas

CEBOSI DECORO

Aprašymas

CEBOSI DECORO vandens pagrindo, akrilinė, plaunama sienų danga vidaus darbams,
šilko efekto su sidabriniu arba aksiniu atspindžiu. Gali būti naudojama originalios (tiekiamos)
spalvos arba tonuojama. Sukuria nepaprastą dekoratyvinį efektą modernaus ar klasikinio stiliaus
interjeruose. Tiekiama sidabrinės, Ducato aukso, Veneziano aukso, Zecchino aukso bazių.
CEBOSI DECORO galima įsigyti 1 l ir 5 l pakuotėse.

Paviršiaus paruošimas

Naudojamas visiems paviršiams, kurių pagrindą sudaro gipsinis, kalkinis ar cemento tinkas.
Gerai nuvalykite paviršių ir, jei reikia, pataisykite bei išlyginkite pagrindą. Veliūriniu voleliu
padenkite vieną ar du sluoksnius CEBOSI FONDO, atskiestų 20% vandens.
Jeigu pagrindas yra stipriai absorbuojantis, padenkite jį pirmu sluoksniu CEBOSI FONDO,
atskiestu vandeniu 30%.

Tonavimas

CEBOSI DECORO galima tonuoti naudojant CeboColorStation arba CeboKit universalius
pigmentus kiekiais, nurodytais mūsų spalvų kortelėse. Be to, galima sukurti papildomus
pageidaujamus atspalvius, keičiant pigmentų kiekius ar maišant įvairius pigmentus.
Jeigu reikia tonuoti daugiau negu vieną CEBOSI DECORO pakuotę, rekomenduojama
naudoti pigmentus, pažymėtus tuo pačiu partijos numeriu.

Naudojimas

Denkite CEBOSI DECORO dviem sluoksniais ant paviršiaus, paruošto naudojant CEBOSI
FONDO. Padenkite pirmąjį vienodo storio sluoksnį nerūdijančio plieno arba plastikine
mentele. Stenkitės pilnai padengti pagrindą ir išgauti lygų paviršių.
Pirmajam sluoksniui visiškai išdžiūvus (po maždaug 4-6 val.) kryžmais judesiais padenkite
antrąjį sluoksnį, naudodami mentelę ir sukurdami pageidaujamą raštą.
Taip pat galima išgauti juostų efektą, dengiant produktą norima kriptimi (įstrižai, horizontaliai,
vertikaliai). Denkite CEBOSI DECORO ilgomis juostomis per visą paviršių, stengdamiesi
tolygiai paskirstyti produktą.

Naudingi patarimai

CEBOSI DECORO gali bti naudojamas ant metalinių, medinių, stiklinių ir plastikinių paviršių,
prieš tai juos nugruntavus specialiaisiais gruntais.

VOC klasifikavimas
Direktyva 2004/42/CE

Produkto kategorija: Dekoratyvinė danga (l)
Maksimalus lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame naudojimui produkte (2010): 200 g/l.
CEBOSI DECORO sudėtyje yra 25 g/l lakiųjų organinių junginių.

Techniniai duomenys

Apytikrė išeiga: 4 – 5 m 2/l, dengiant dviem sluoksniais, priklausomai nuo dengimo būdo.
Išvaizda: skystis
Lyginamasis svoris: 1.2 g/cm³
pH: 8.5 – 9
Atsparumas plovimui: produktas atlaiko įprastą kasdienį valymą.
Džiūvimo laikas: 4-6 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir santykinės drėgmės.

Laikymo sąlygos

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, esant temperatūrai tarp +5°C ir +35°C,
vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos
šaltinių.

Saugos reikalavimai

CEBOSI DECORO naudojimas nereikalauja specialių asmens ar aplinkos apsaugos priemonių,
tačiau rekomenduojama vengti ilgo kontakto su oda. Patekus į akis, nedelsiant gausiai skalauti
vandeniu. Dirginimui pasikartojus, kreiptis į gydytoją. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Naudotojo informacija pateikiama produkto Saugos duomenų lape.

Ši techninių duomenų lapo versija keičia visas akstesnes versijas. Visa šiame dokumente pateikta techninė informacija yra parengta remiantis
mūsų geriausia patirtimi: sudarydama šiuos techniniu duomenų lapus mūsų įmonė neprisiima atsakomybės dėl produkto naudojimo už mūsų
kontrolės ribų. Dėl papildomos informacijos ar duomenų patikslinimo galite kreiptis į mūsų įmonės Techninį skyrių.

