Pokrycie dekoracyjne o efekcie wielobarwnych,
płatków w lakierze akrylowym nakładanych
wałkiem na kolorowe tło
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Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:

AMANDINE

Pokrycie dekoracyjne wielobarwne w roztworze wodnym, wykonywane przez nakładanie, za
pomocą wałka, lakieru akrylowego, zawierającego różnokolorowe płatki na powierzchni tła
CONCERTO FOND GRANITE.
Doskonale przystosowany do zabezpieczania i dekoracji lokali i miejsc publicznych: klatki
schodowe, wejścia, korytarze, stołówki, sale sportowe i lekcyjne w pracach nowych
i konserwacyjnych.
Dekoracja AMANDINE może być nałożona na pierwszą warstwę produktu o strukturze typu
MAJOLIT (gładka, lekko falująca powierzchnia, bez dodatku kruszywa) w celu otrzymania
dekoracji oryginalnej. Uprzednio należy jednak przygotować słabsze podłoże.
Wszystkie tradycyjne podłoża odpowiednio przygotowane i ewentualnie impregnowane.
Stare powierzchnie malarskie w dobrym stanie.
- Wiele metod dekorowania poprzez łączenie barw, podkładów i produktów dekoracyjnych
- System łatwy, ekonomiczny, możliwy do wykonania w ciągu jednego dnia
- Duża odporność na czynniki mechaniczne i wycieranie
- Bardzo szybkie zastosowanie ręczne, nie wymagające wcześniejszego maskowania podłoży
- Łatwy w utrzymaniu
- Klasyfikacja pożarowa wg norm francuskich M1 na podłoża M0 i M1
- Pokrycie w roztworze wodnym: wygoda w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona
środowiska
Zgodnie z normami oficjalnymi, w przypadku ich braku, zgodnie z normami
zakładowymi.
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SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

NAKŁADANIE PRODUKTU

Uwaga
Mycie narzędzi
Zalecenia

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
Powierzchnia musi być sucha, równa, spójna, czysta przed nałożeniem produktu.
W zależności od przypadku może wymagać odkurzenia, szczotkowania, szlifowania,
skrobania, dekapowania, mycia...w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i części słabo
przylegających.
• beton, cement i pochodne: skrobanie/ nakładanie tynku CILD jeśli to konieczne, nakładanie
bezpośrednio na system
• drewno, gipsy i pochodne: impregnować MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE
• metale: pokryć ZOLMETAL PAH lub PSR( żelazne) lub ZOLMETAL SCU( kolorowe)
• Stare powłoki malarskie dobrze przylegające: nakładanie bezpośrednie produktu po
zmatowieniu
CONCERTO FOND GRANITE: 1 warstwa regularna nie rozcieńczonego produktu przy
pomocy wałka o średnim włosiu, aby otrzymać dobre wypełnienie (krycie). Rozcieńczanie do
5% wody przy podłożu porowatym.
Dekoracja AMANDINE: wsypać delikatnie płatki do lakieru i wymieszać szpachelką.
Postępować w kilku etapach.
Nakładać otrzymaną mieszaninę przy pomocy wałka o średnim włosiu (A.G. 12 mm)
wykonując ruchy krzyżujące się aż do uzyskania jednolitej dekoracji.
W trudnych przypadkach wymagających odporności mechanicznej lub chemicznej, można
wzmocnić ochronę przez nałożenie warstwy lakieru akrylowego w roztworze wodnym
CONCERTO VERNIS lub w rozpuszczalniku CONCERTO VERNIS PLUS.
W trudnych przypadkach wymagających odporności mechanicznej lub chemicznej, można
wzmocnić ochronę przez nałożenie warstwy lakieru akrylowego w roztworze wodnym
CONCERTO VERNIS lub w rozpuszczalniku CONCERTO VERNIS PLUS.
Wodą natychmiast po użyciu
Warunki nakładania: przy temperaturze otoczenia i podłoża zawartej w przedziale od 5°C do
25°C.
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PRZECHOWYWANIE
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Tłuste plamy można zmyć tradycyjnymi detergentami kuchennymi. Lakier zabrudzony przez
graffiti (atrament, flamaster, aerozol, farba) można zmywać za pomocą ścierki nasączonej
środkiem NETTOYANT SG 12. Eliminowanie trudnych plam może wymagać miejscowego
retuszowania lakierem ochronnym.
CONCERTO FOND GRNITE: Biały, baza P, system ZOLPACHROM 2
DECOR AMANDINE: katalog 7 dekoracji w wykonaniu fabrycznym. Opracowywanie
specyficznych dekoracji na zamówienie.
4 L + PŁATKI (200g)
10 L + PŁATKI (500g)
CONCERTO FOND GRANITE: 4L – 16L
DECOR AMANDINE: w opakowaniu podwójnym zawierającym lakier + płatki w ilościach
proporcjonalnych
• 4L + płatki (0,2 kg)
• 10 L + płatki (0,5 kg)
24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić od wilgoci, mrozu i temperatur
powyżej 35°C
Produkt wodny
Nie wylewać resztek do kanalizacji
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania
ATEST PZH nr: HK/B/1603/08/2005

Karta Techniczna nr 2277
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: grudzień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja
Uwaga:

Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.
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