EASY_ART
DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHĽADOM
séria 381
POPIS
EASY_ART vytvára povrchy s drsným vzhľadom a
zvláštnym leskom. Zosobňuje moderné miestnosti a
zároveň je schopný zosúladiť steny so starým dobovým
nábytkom. Pre jedinečné interiérové riešenia premyslené
do posledného detailu.
Akrylová konečná povrchová úprava schopná vytvárať
nápadné dekoratívne efekty, príjemná na dotyk. Akýkoľvek
murovaný, drevený alebo plastický povrch ošetrený týmto
výrobkom dostane vzhľad živého a materiálneho kovu.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Použiteľný v interiéri na:
- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej
povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné
materiáli.
- Na plastčne ili PVC podloge
Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku
‘PRÍPRAVA PODKLADU’.
Nepoužívať na čerstvé podklady.
Na zvýšenie povrchovej odolnosti EASY_ART je možné
naniesť 1-2vrstvy DECORFILM LUCIDO cod. 3740230.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Vlastnosť pojiva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- Pigmenty: perleťovo dúhové
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Viskozita vyhotovenia: 26400 ± 2400 cps
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
jednu hodinu, schopný ďalšieho náteru za 4 hodín.

prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť
prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom
RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s
RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006
Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo
mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla
ATOMO 8840001.
- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND
3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo
štetcom na dosiahnutie rovnorodého podkladu, ideálneho
pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.
- Pristúpiť k nanesenie prostriedku EASY_ART ako je to
uvedené v spôsobe použitia.
Povrchy z dreva a drevotriesky:
- Zľahka ich ošmirgľujte, aby sa odstránili odstávajúce
drevité vlákna.
- Odstráňte prípadné zbytky starých, odlupujúcich sa
náterov a zdrsnite všetky už natreté povrchy.
- Z povrchu odstráňte vhodným riedidlom prípadné živice.
- Sanované miesta zarovnajte a vyhlaďte jemnou stierkou
TAMSTUCCO 9400006 alebo WALL STUCCO 9100019.
- Na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy
univerzálneho bieleho či farebného základného náteru
UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.
- Pristúpte k aplikácii výrobku EASY_ART podľa postupu
popísaného v návode na aplikáciu.
- Dajte pozor pri práci s drevom bohatým na obsah tanínu
ako je gaštan, na ktorom sa môžu objaviť tmavé škvrny.
Povrchy z plastického materiálu (PVC):
- Obrúsiť povrch na jeho jemné zdrsnenie.
- Z povrchu odstráňte vhodným riedidlom prípadné živice.
- Na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy
univerzálneho bieleho či farebného základného náteru
UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.
- Po najmenej 6 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu
EASY_ART.

PRÍPRAVA PODKLADU
NÁVOD NA POUŽITIE
Murované povrchy:
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak
je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie
pomocou špecifických výrobkov.
- V prípade výskytu plesní ošetrite povrch čistiacim
prípravkom COMBAT 222, kód 4810222. Už ošetrené
povrchy omyte dôkladne čistou vodou a naneste sanačný
protiplesňový prostriedok COMBAT 333, kód 4810333. V
prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok
COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané
vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť
úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou
očistenia kefou.
- Vyrovnať nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery,
praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO
9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: krátkovlasý valček, štetec, špongia.
- Počet vrstiev: 2
- Riedenie: maximálne na 10% s vodou.
Postup pri nanášaní:
- Naneste náter EASY_ART rovnomerne na suchý podklad
krátkovlasým valčekom. Po uschnutí prvej vrstvy naneste
štetcom či špongiou, podľa želaného efektu ďalšiu vrstvu
náteru EASY_ART.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 4-6 m2/l pri ukončení práce a
vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné
určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na
špecifickom podklade.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/2

EASY_ART - v.2016-03-15

EASY_ART
DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHĽADOM
séria 381

ZAFARBENIE
Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež
ako tintometrické základy, striebro (0070), hliník (0170),
zlato (0190).
Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico
Marcromie.
Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami
COLORADO serie 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať
medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým
rozdielom v odtieňoch.
USKLADNENIE
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
EASY_ART obsahuje max: 200 g/l VOC
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 vrchný náter pre interiéry s kovovým
vzhľadom.
Dekoratívny náter EASY_ART série 381 na báze
akrylátových kopolymérov vo vodnej disperzii sa nanáša na
pripravený interiérový povrch v dvoch alebo viacerých
vrstvách, v závislosti od uvedenej výdatnosti a želaného
efektu.
Dodávka a nanášanie materiálu ................. € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informácie uvedené v
tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti,
technickým a 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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