SPIRITO LIBERO
Τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων

1. Τεχνικά χαρακτηριςτικά
Σο SPIRITO LIBERO εύναι ϋνα διακοςμητικϐ stucco με το οπούο μπορεύ να αναπαραχθεύ μια απλό, καθαρό με
γεμϊτη φινϋτςα επιφϊνεια. Σο SPIRITO LIBERO αναπνϋει εξαιρετικϊ καλϊ, εύναι ανθεκτικϐ ςε αλκαλικϐ
περιβϊλλον και εύναι ϋνα ϊριςτο φυςικϐ μυκητοκτϐνο και ϋνα βακτηριοκτϐνο προώϐν. Η ςταθερό διαδικαςύα
ενανθρϊκωςόσ του το καθιςτϊ ιδιαύτερα ανθεκτικϐ ςτην υγραςύα. Εύναι κατϊλληλο για τη διακϐςμηςη των
εςωτερικών τούχων και επιφανειών
2. Προετοιμαςία τησ επιφάνειασ
Προτεύνεται πριν την εφαρμογό ϋνα ςτρώμα του ειδικοϑ αςταριοϑ πρϐςφυςησ PRIMUS NATURALE SPATULA
STUHHI με ρολϐ.

3. Τρόποσ εφαρμογήσ
Εφαρμϐςτε το προώϐν ςε 2 ςτρώματα, χρηςιμοποιώντασ την ειδικό INOX ςπϊτουλα Giorgio Graesan.
Προετοιμϊςτε τισ αποχρώςεισ με τα χρωςτικϊ που υποδεικνϑονται ςτη ςυλλογό δειγμϊτων ανακατϋψτε με
αναδευτόρα και επιτρϋψτε το μεύγμα να «κϊτςει» για 24 ώρεσ.
ΠΡΩΣΟ ΣΡΩΜΑ: εφαρμϐςτε το υλικϐ με τον κλαςςικϐ τρϐπο χρόςησ τησ ςπϊτουλασ
ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΡΩΜΑ: ϐταν το πρώτο ςτρώμα ϋχει ςτεγνώςει εφαρμϐςτε το δεϑτερο χϋρι με τον ύδιο τρϐπο
υμπύεςτε και πατόςτε το προώϐν μετϊ απϐ περύπου 15 λεπτϊ.
Εφαρμϐςτε το επιθυμητϐ φινύριςμα (βλ.. Σελεύωμα)
4. Τελείωμα
CERA DEL VECCHIO: Ανακατεϑουμε το προώϐν για μερικϊ λεπτϊ πριν απϐ τη χρόςη. Αφόνουμε την επιφϊνεια
που θα εφαρμοςτεύ να ςτεγνώςει για τουλϊχιςτον 48 ώρεσ. Εφαρμϐςτε το κερύ χρηςιμοποιώντασ ϋνα πανύ, ανϊ
περύπου ½ m2, και απομακρϑνεται τυχϐν πλεϐναςμα με ϋνα μαλακϐ πανύ. Μετϊ απϐ περύπου 10 λεπτϊ, η
επιφϊνεια μπορεύ να γυαλιςτεύ με ϋνα καθαρϐ πανύ (μικροϏνεσ, βαμβακερϐ ό λινϐ).
ANTICHI SAPORI: Κερύ φινιρύςματοσ, καφϋ χρώματοσ. Αναμύξτε το προώϐν για μερικϊ λεπτϊ πριν απϐ τη χρόςη,
ϋτςι ώςτε το ςαποϑνι Μαςςαλύασ και το κερύ μϋλιςςασ που περιϋχει να ανακατευθοϑν ςωςτϊ.
Αφόςτε την επιφϊνεια που θα εφαρμοςτεύ να ςτεγνώςει για τουλϊχιςτον 48 ώρεσ. Εφαρμϐςτε το προώϐν με ϋνα
πανύ και ςκουπύςτε με ϋνα καθαρϐ πανύ μετϊ απϐ περύπου 15 λεπτϊ για να ενιςχυθεύ η ςατινϋ φινύριςμα.
COLORE & GIOIA, COLORE & ORO WHITE PAINT: Σα τρύα αυτϊ προώϐντα εφαρμϐζονται πϊνω ςτα 2 ςτρώματα
SPIRITO LIBERO χρηςιμοποιώντασ ϋνα ςφουγγϊρι, εύτε ςτην ύδια απϐχρωςη ό και ςε ϊλλα χρώματα (COLORE &
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ORO, COLORE & GIOIA). Εϊν χρηςιμοποιοϑνται για φινύριςμα , περιμϋνετε μεταξϑ 6 και 8 ωρών απϐ το ϋνα χϋρι
μϋχρι το επϐμενο ώςτε ο τούχοσ να ϋχει ςτεγνώςει πλόρωσ.

VETRO: Προςτατευτικϐ βερνύκι νεροϑ. τισ δϑο ςτρώςεισ SPIRITO LIBERO, εφαρμϐςτε πρώτα ϋνα χϋρι του
VETRO αραιωμϋνο 90% με νερϐ, και ϋνα δεϑτερο χϋρι χωρύσ αραύωςη. Όταν ϋχει εφαρμοςτεύ GIOIA, ORO Ή
WHITE PAINT πϊνω απϐ το SPIRITO LIBERO, εφαρμϐζεται ϋνα χϋρι αδιϊλυτο VETRO.
5. Τεχνικά χαρακτηριςτικά: Εφαρμογή
Αραύωςη / Ανϊμειξη

Έτοιμο προσ χρόςη

Απϐδοςη

1-1,2 kg/m2 ςυνολικϊ ςε 2 χϋρια

Εργαλεύα Εφαρμογόσ

INOX ςπϊτουλα Giorgio Graesan

Προετοιμαςύα

Primus Naturale Spatula Stuhhi

Σελεύωμα

Cera del Vecchio, Vetro

Θερμοκραςύα εφαρμογόσ

Η θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ δεν πρϋπει να εύναι μικρϐτερη απϐ +5 °
C. Μην εφαρμϐζετε ςε θερμϋσ επιφϊνειεσ ό αυτϋσ που εκτύθενται ςτο
φωσ του όλιου.

Χρϐνοσ ςτεγνώματοσ

Ο τούχοσ εύναι απϐλυτα ςτεγνϐσ μετϊ απϐ 28 ημϋρεσ

6. Τεχνικά χαρακτηριςτικά : Το προΰόν
ϑνθεςη

6 μηνών ςβηςμϋνοσ αςβϋςτησ, μϊρμαρο, νερϐ

Ειδικϐ βϊροσ

1,61 kg/l

PH μετϊ απϐ 30 ημϋρεσ

12.5 +/- 0.20

Θερμοκραςύα αποθόκευςησ
ΕΕ οριακό τιμό για αυτϐ το προώϐν:

Διατηρόςτε τα δοχεύα ςφραγιςμϋνα, ςε ϋνα κατϊλληλο περιβϊλλον, ςε
θερμοκραςύα μεταξϑ +5 και +30 ° C. Μακριϊ απϐ πολϑ κρϑο.
0 g / l λευκϐ

300 g / l (2007) / 200 g / l (2010)

20 g / l χρωματιςμϋνο με χρωςτικϋσ ουςύεσ μασ

του ΠΟΕ
Διαθϋςιμα χρώματα

ϑμφωνα με κατϊλογϐ-χρωματολϐγιο μασ

υςκευαςύα

Δοχεύα των 2,8 και 24 kg

Προειδοποιόςεισ

Επαφό με το δϋρμα: Να απομακρϑνετε αμϋςωσ τα ενδϑματα που ϋχουν
μολυνθεύ. Πλϑνετε με ϊφθονο ςαποϑνι και νερϐ ϐλα τα μϋρη που ϋχουν
ϋρθει ςε επαφό με το προώϐν.
Επαφό με τα μϊτια: ξεπλϑνετε αμϋςωσ με ϊφθονο τρεχοϑμενο νερϐ, με
τα μϊτια ςασ ανοικτϊ, για τουλϊχιςτον 10 λεπτϊ. Εϊν εύναι απαραύτητο,
ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Μη χρηςιμοποιεύτε ςταγϐνεσ ό οποιοδόποτε
εύδοσ αλοιφόσ, εκτϐσ αν ςυνταγογραφόςει ο γιατρϐσ ςασ.
ε περύπτωςη κατϊποςησ: ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. Προςκομύςτε την
ςυςκευαςύα του προώϐντοσ ό το τεχνικϐ φυλλϊδιο του προώϐντοσ ό το
δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ.
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7. Τοξικολογικά δεδομένα
Σο προώϐν φϋρει ετικϋτα με τισ φρϊςεισ Xi R41. Ερεθύζει τα μϊτια και το δϋρμα. Κύνδυνοσ ςοβαρών οφθαλμικών
βλαβών. S S2 Μακριϊ απϐ παιδιϊ.
S24/25 Αποφϑγετε την επαφό με τα μϊτια και το δϋρμα. S26 ε περύπτωςη επαφόσ με τα μϊτια, πλϑνετϋ τα
αμϋςωσ με ϊφθονο νερϐ και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό
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