
POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT
Koristepinnoite

TUOTEKUVAUS

SUPER BRILLANT on moderni sisustusmaali, johon on lisätty erittäin kirkkaita mineraalimikrohiukkasia STELLA 
GLITTER SILVER -lisäaineen kanssa. SUPER BRILLIANT voidaan sävyttää halutun väriseksi. Se sopii hyvinkin 
erilaisiin ympäristöihin. 

KÄYTTÖOHJEET

-  Varmista, että alusta on kuiva. 

-  Varmista, että alusta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnalle, tulee alustan laastin olla ainakin 28 päivän vanha,    
lämpötilasta riippuen. Varmista, että alusta on oikein käsitelty ja sopiva: laastin tulee olla kuiva ja sileä. Vanhojen seinäpintojen 
osalta varmista, että niillä ei ole huonolaatuista tai lohkeilevaa maalia ja poista hilseilevä maali. 

-  Levitä yksi kerros SCIK PURAL ACRIL -primeria tarvittaessa. 

-  Levitä siveltimellä tai telalla yksi - kaksi kerrosta DECOR FONDO –primeria ohennettuna 5-10% vedellä. 

-  Sekoita Super Brilliant väripastan kanssa huolellisesti.

-  Sekoita erikseen toimitettu kimalle sävytettyyn maaliin.

-  Tuote on käyttövalmis, mutta tarvittaessa se voidaan laimentaa vedellä tarpeen mukaan.

-  Levitä kerros SUPER BRILLIANT maalia siveltimellä erisuuntaisin vedoin tai muovilastalla.

-  Noin 5-15 minuutin päästä tasoita pinta muovilastalla. 

-  Anna pinnan kuivua 6-12 tuntia, lämpötilasta riippuen. 

-  Levitä toinen kerros samoin kuin ensimmäinen kerros. 

-  Tasoita pinta jälleen muovilastalla tasaiseksi. 

-  Anna pinnan kuivua. 

        SCHEDA TECNICA N°205  



TEKNISET TIEDTO
Koostumus Akryyli loistavilla mineraalikomponenteilla
Viskositeetti
Kuivumisaika 6-12 täysin kuiva
Ohennus Käyttövalmis. Tarvittaessa ohenna vedellä.
Menekki 1,6-2m²/l
Tuotteen paino 1,500Kg/l

Värit Katso värikartta.

Ulkonäkö kuivana Samettinen, hohtavia valoa heijastavia kiteitä.
Ulkonäkö märkänä Neste, jossa kimalteita.
Säilytys Maksimi +30°C, minimi +5°C
Säilyvyys 2 vuotta (alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa)
VOC N/AµGr/m³
TVOC N/AµGr/m³
PH 8-9°C
Puhdistus Vesi ja mieto puhdistusaine
Pakkauskoot 2.5l + STELLA GLITTER 90 g,4l + STELLA GLITTER 150 g

Ominaisuudet
Ominaisuudet Puhdistettava, ekologinen
Käyttökohteet Seinäpinnat.

Sisätilat.

TYÖKALUT JA LIITTYVÄT TUOTTEET
Työkalut Muovilasta ja sivellin 
Liittyvät tuotteet DECOR FONDO primer.

HUOMIO: Käytetyt raaka-aineet ovat luonnollisia ja niissä voi olla pieniä eroja käytettyjen erien perusteella. Siksi on suositeltavaa 
käyttää samaa tuote-erää samassa työssä, jos eriä ei ole mahdollista sekoittaa keskenään.Huomaa, että ilmoitettu ominaispaino ei 
välttämättä täsmää pakkauksen nettopainon kanssa teknisistä sävytyksen jälkeen. Säilyvyysaika on puhtaasti ohjeellinen, se viittaa 
tuotteen vähimmäissäilyvyyteen, jos sitä varastoidaan hyvissä olosuhteissa annettujen ohjeiden mukaisesti, alkuperäisissä 
avaamattomissa astioissa ja sopivassa lämpötilassa. Oikein varastoituna tuotteen säilyvyysaika voi olla yli 2 vuotta ja se voi olla 
käyttökelpoinen useita vuosia. Rivedil takaa, että tämän taulukon tiedot on annettu parhaan kokemuksensa sekä teknisen ja 
tieteellisen tietämyksensä mukaan. Tämä ei ota huomioon, esimerkiksi sääolosuhteita, työvoimaa, työkaluja, kolmansien osapuolien 
tuotteiden laatuun aiheuttamia muutoksia ja muita olosuhteiden aiheuttamia eroavuuksia. Tämä asiakirja ei ole takuu, eikä Rivedil 
valtuuta edustajiaan ja / tai edustajiaan antamaan minkäänlaista takuuta tässä asiakirjassa olevien tietojen perusteella. On 
suositeltavaa tarkistaa aina tuote kussakin tapauksessa. 

Tämä asiakirja peruuttaa ja korvaa kaikki edelliset taulukot.

Maahantuoja: Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki. puh 09 853 1941 info@decos.fi




