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AURUM TINER SILVER
Metaliczny dodatek do farby AURUM

OPIS PRODUKTU
Aurum Tiner Silver dodatek metaliczny do farby Aurum . Nadaje dekoracji
charakterystyczną srebrną poświatę . Produkt nie występuje jako „ samodzielna „
dekoracja .

1. DANE TECHNICZNE
Kolorystyka
Opakowania
Bazy
Stopień połysku
Zastosowanie

Dodatek do Aurum ( katalog Aurum )
0,25kg
SILVER - srebro
Metaliczny
Dodatek do farby Aurum – nie występuje jako samodzielna dekoracja.

Spoiwo
Skład

Dyspersja styrenowo/ akrylowa
Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych , wypełniaczy metalicznych ,
środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody .

Zawartość części stałych
Gęstość objętościowa
( PN-C-81914 : 2020 )

Ok. 25 %
1,08 kg/dm3

PH

8,5

Lepkość:

12,000 ÷ 14,000 przy 28°C

Wydajność
Czas schnięcia

Aurum Tiner Silver dodajemy do bazy Aurum w proporcjach 0,25kg na każde
0,75kg Aurum
Czas schnięcia półsucha 2 -4 h , całkowicie sucha 24h

Odporność na szorowanie

Nie dotyczy

Odporność na naświetlanie

Nie dotyczy
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INSTRUKCJA MALOWANIA
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Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane:
Świeże tynki mineralne można po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Płyty G-K, gładzie szpachlowe po całkowitym wyschnięciu.
Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić
szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy
wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię
przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od
razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych
zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów.
Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i
oczyścić z pyłu.
Powierzchnie uprzednio malowane:
Przed nakładaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej
powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki
wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym,
półpołysku i połysku zmatowić w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do
matowienia użyć papieru o uziarnieniu 150 - 200.
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:
Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z
kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie
nałożyć j warstwę gruntu głęboko penetrującego DECOVERNI 150.

Metody aplikacji
Rozcieńczanie

Nie dotyczy
Nie rozcieńczamy . W przypadku osadzenia się pigmentu należy delikatnie
wstrząsnąć opakowaniem .
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura
powietrza od +5°C do +25°C.
Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja farby może prowadzić do
powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych
a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości lub odspojenie farby
od podłoża .
Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu , jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej Producenta , gdyż warunki wykonawstwa
pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności .
Aurum Tiner Silver dodajemy do bazy Aurum w proporcjach 0,25kg na
każde 0,75kg Aurum.

Warunki aplikacji

Dozowanie

Mieszamy szpachelką lub mieszadłem wolnoobrotowym na niskich obrotach
aby nie uszkodzić struktury zawartych w farbie czarnych „ ziarenek „

Czyszczenie
narzędzi

3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Ochrona
środowiska

2

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed
umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie
największej ilości farby.
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać
firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie
można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
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Wskazówki BHP i
PPOŻ
Składowanie i transport

LZO
Atest higieniczny
Termin ważności

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia
zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu .
Postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu .
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C
do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć
natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w
pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C,
chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Limit zawartości LZO dla produktu: : LZO kat. ( A/l/FW) , max.200g/l (2010) .
Produkt zawiera max 200 g/l

Produkt posiada atest higieniczny . Składnik systemu Aurum .
Kolor bazowy : 24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu.
Po dodaniu do Aurum Baza : 30 dni po wymieszaniu

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie
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