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TUOTEKUVAUS
L
TERRE D’ITALIA COLORI PREZIOSI

CA

ominais
Koostumus

on koristemaali, joka

sisältää helmiäistä.
Tuote levitetään alustalle, joka on käsitelty DECOR FONDO –
primerilla. Se sopii vain sisätiloihin.
on helppo ja yksinkertainen
käyttää. Se luo elegantin ja hienostuneen pinnan, joka on
hengittävä ja helppo puhdistaa. Sitä on 7 väriä
helmiäishiukkasineen:
- Kirkas kulta
- Kirkas punainen helmiäisellä
- Kirkas vihreä helmiäisellä
- Hohtava sininen helmiäisellä
- Violetti helmiäisellä
- Hopea helmiäisellä
- Monivärinen helmiäisellä

Ohennus

Erikoissekoitus hartseista vesipohjalla
2 tunnissa kosketuskuiva, 6‐12
tunnissa täysin kuiva
Käyttövalmis

Riittävyys

4-5 m²/litra

Tuotteen paino

0,986 kg/litra

Värit

Kulta, punainen, vihreä,, vaalean
sininen,purppura, hopea, moniväri

Ulkonäkö kuivana

Koristepinnoite helmiäisen hohtavana

Ulkonäkö märkänä

Neste, jossa helmiäistä

Säilytys

Maksimi +30°C, minimi +5°C

Kuivumisaika

TERRE D’ITALIA COLORI PREZIOSI

OMINAISUUDET
CHARACTERISICS TOOLS AND RELATED PRODUCTS
‐ Pestävä, ympäristöystävällinen
‐ Käytttökohteet: seinille, puulle
‐ Sisätiloihin
‐ Sertifikaatit:

VOC

2 vuotta (alkuperäisessä
avaamattomassa sinetöidyssä
pakkauksessa)
30μGr/m³

TVOC

130μGr/m³

PH

2,24‐26,4°C

Puhdistus

Saippua ja vesi

Pakkaukset

0.750 ja 2.5 litraa

Säilyvyys

ude TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET
Työvälineet: Sivellin SPALTER 70, 100, lasta SPATULA TD
Muut tuotteet:
DECOR FONDO.t
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KÄYTTÖOHJE
- 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 ollan kuivan ja vailla epätasaisuuksia.
Vanhojen seinäpintojen osalta varmista, että niillä ei ole huonolaatuista, lohkeilevaa maalia ja poista hilseilevä maali. ‐Levitä
yksi kerros SCIK PURAL ACRIL -primeria tarvittaessa. ‐Levitä siveltimellä tai telalla yksi tai kaksi kerrosta DECOR FONDO -primeria
ohennettuna 5‐10 % vedellä. ‐Levitä TERRE D’ITALIA COLORI PREZIOSI käyttäen SPALTER –sivellintä (100 mm tai 70 mm)
edestakaisin vedoin, niin että helmiäinen levittyy. ‐ Anna pinnan kuivua 10-20 minuuttia ja käy pinta sen jälkeen läpi
teräslastalla.
APPLICATION

SÄVYTYS
TIEDOT: ‐ www.rivedil.com.

PAKKAUSTEN PAINO

PAKKAUSTEN RIITTÄVYYS

0.750 litraa:0,750 kg
2.5 litraa: 2,5 kg

0.750 litraa: 3-4 m²
2.5 litraa: 11-12 m²

YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjät pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset
määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa
DS31, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty
määräysten mukaisesti.
HUOMIOITAVAA

‐ Ota huomioon, että teknisistä syistä sävytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.
‐ Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimiaikaa alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa
ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.
‐ Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja
tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätila, työvoima,
työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä
dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojiensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin
pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä
tiedote mitätöi edelliset.
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