
POPIS

ROXIDAN vytvára metalizovanú dekoračnú patinu, ktorá
reprodukuje zoxidovaný vzhľad typický pre zostarnuté
povrchy vystavené atmosférickým vplyvom.
Akýkoľvek murovaný alebo drevený povrch ošetrený
výrobkom ROXIDAN dostane vzhľad živého a
materiálneho železa s efektom „ocel Corten” so zvláštnymi
tonálnymi odtieňmi a ľúbivými nepravidelnosťami na dotyk.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Možné použitie na:
- Nové a staré omietky na báze vodných spojív.
- Betónové povrchy
- Sadrové a sadrokartónové povrchy
- Staré nátery organické alebo minerálne, zaschnuté,
kompaktné a savé, pevné omietky.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné
materiáli.
Povrch musí byť primerane pripravený podľa postupu v
odstavci „PRÍPRAVA PODKLADOV”
Nenanášať na čerstvo nanesené podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh spojiva: Akrylový kopolymér v disperzii.
-Pigmenty a zložky: Kovové pigmenty
-Špecifická hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
-Viskozita v balení UNI 8902: 26 000 ± 4000 cps pri 25 °C
(rotačný viskozimeter Brookfield)
-Schnutie: (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 min.; nová vrstva sa môže nanášať po 4 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre všetky povrchy:
Preštudujte si technický list výrobku ROXIDAN FONDO
kód 3920019 pre prípravu podkladu.
- Presvedčte sa či ROXIDAN FONDO je riadne zaschnutý,
až potom prikročte k nanášaniu konečného náteru
ROXIDAN.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky na prostredie a podklad:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: < 75 %
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: < 10%
- Nástroje: inoxové hladidlo.
- Počet vrstiev: 2. Je možné aplikovať len jednu vrstvu, ak
chcete dosiahnuť zvláštne estetické efekty.
- Riedenie: pripravené na použitie

- Návod na aplikáciu:
- Počkajte aspoň 8 hodín po aplikácii primerane
spracovaného výrobku ROXIDAN FONDO.
- ROXIDAN naneste na celý povrch a roztiahnite ho
inoxovým hladidlom.
- Povrch okamžite prejdite inoxovým hladidlom a odstráňte
prebytky.
- Počkajte 1-2 minúty a úpravu povrchu dokončte
inoxovým hladidlom tak, že ho budete používať naplocho

a nástrojom budete vytvárať rotačné pohyby orientované
protismerne.
- Po 4 hodinách pristúpte k aplikácii druhej vrstvy a
postupujte pritom rovnakým spôsobom.

- Očistenie nástrojov sa musí urobiť pomocou vody
okamžite po použití.
- Približná spotreba: 8-10 m2/l jednou vrstvou circa, v
závislosti od želaného estetického výsledku. Odporúčame
určiť skutočnú spotrebu pomocou predbežnej skúšky na
príslušnom povrchu.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v tintometrickej báze Perla (0001),
ktorá môže byť použitá aj ako odtieň pripravený na
použitie.
Sfarbenie je možné vytvoriť prostredníctvom systému
Macromie.
V prípade použitia viacerých výrobkov odporúčame ich
zmiešanie, aby sa tak zabránilo drobným odchýlkam vo
farebnom tónovaní hotových farieb.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných
tepelných podmienkach: 2 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
ROXIDAN obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje označenie popisnou etiketou
nebezpečenstva v zmysle platných predpisov. Tento
výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa
hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v
prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a
zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi.
Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia sa
okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo
etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevylievajte do
kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.
Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v
bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny náter pre interiéry zo zoxidovaným efektom.
Aplikácia v interiéroch na podklad, ktorý bol pripravený
výrobkom ROXIDAN FONDO výrobku ROXIDAN série
391 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii a
kovových pigmentov, v 1-2 vrstvách v závislosti od
požadovaného efektu.
Dodávka a prevádzacia príprava materiálu €.......... m2.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
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vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť
za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo
kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom
špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek
list predchádzajúci.
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