EFEKT RDZY
OXIDECOR E

SYSTEM: MFA / BUCCIATO E / OXIDECOR E / AKTYWATOR BLUE /
LUMICCA INCOLORE / SILOMAL
.

ZASTOSOWANIE
.

MFA
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2

Dodać 3l wody do 1l
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

1

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie
wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność
kolejnych warstw.

5 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)
MFA PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian,
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

7 - 8h

BUCCIATTO
E
podkład
kwarcowy

1kg / ok. 5 - 7m2

ok. 30% wody

szczotka
(ławkowiec)

Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć
ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą
ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej.
Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi
nam nanoszenie kolejnych warstw.

5h

OXIDECOR E
warstwa
podkładowa

0,6kg / 1m2

pacą:
gotowy do użycia
---------------------pędzlem:
10 - 20% wodą
---------------------natryskowo:
20 - 25% wodą

paca, pędzel,
ławkowiec,
natryskowo,
wałek

Przed użyciem na każdej warstwie, Oxidecor E należy dokładnie
wymieszać. Na podłoże gładkie można stosować produkt bez
rozcieńczania i nakładać go za pomocą pacy Inox. W przypadku
używania pędzla, szczotki lub natryskowo należy rozcieńczyć 1025% wodą, w zależności od użytego narzędzia i metody aplikacji.
Na przygotowane podłoże nanieść cienką warstwę podkładową
(na grubość ziarna) pokrywając całą powierzchnię. W przypadku
wystąpienia śladów nanoszenia powierzchnię można przegładzić
wałkiem.

12h

0,7-0,9kg / 1m2

pacą:
gotowy do użycia
---------------------pędzlem:
10 - 20% wodą
---------------------natryskowo:
20 - 25% wodą

paca nierdzewna,
pędzel, gąbka,
natrysk

W zależności od użytego narzędzia i metody aplikacji Oxidecor E
jest gotowy do użycia lub rozcieńczyć od 10-30% wodą (lub
aktywatorem). Na przygotowaną warstwę podkładową nanieść
Oxidecor E. W przypadku dużych powierzchni należy pamiętać o
zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, który jest opisany
w kolejnej warstwie. Pracę wykonujemy na całej powierzchni, aż
do jej ukończenia. W przypadku wystąpienia śladów nanoszenia po
pędzlu powierzchnię można przegładzić wałkiem.

10 min.

1l / 10m2

gotowy do użytku

zraszacz

Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor E, nanieść przy pomocy
atomizera Aktywator New. Należy pamiętać, że ilość i czętotliwość
użycia aktywatora zależy od warunków i czasu schnięcia warstwy w
jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie przebiegało schnięcie,
tym więcej wystąpi przebarwień, mają na to wpływ czynniki takie
jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. Nie należy wykonywać
prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie. Pierwsza aplikacja
powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Przed
ostatecznym wyschnięciem całości, Aktywator można jeszcze
kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w wybranych
miejscach efektu korozji. Następnie pozostawić całość do
wyschnięcia. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający można ponownie
nanieść warstwę Oxidecor E.

12h

1l / 10m2

gotowy do użycia

natryskowo,
pędzel, euromal

Silomal impregnuje warstwę bez powstawania na niej poświaty.
Produkt nanieść euromalem lub ławkowcem na całej powierzchni.
Po wyschnięciu zaleca się powtórzyć impregnację. Nałożona
warstwa nabiera swoich właściwości po upływie 72h.

12h

1

2

3
OXIDECOR E
warstwa
dekoracyjna

4
AKTYWATOR
BLUE
warstwa
aktywująca

5
SILOMAL
impregnacja

6

(LUB STOSOWAĆ LUMICCA INCOLORE PRZY UMYWALKACH, KUCHANI ITP. PRODUKT POMIMO IMPREGNACJI ZMIENIA KOLOR W MIEJSCACH NA KTÓRYCH STOI WODA)
LUMICCA
INCOLORE
impregnacja

1l / 15-20m2

6

ok. 100 - 150% wody

szczotka
(ławkowiec),
euromal

Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed
rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą
i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić
równomiernie euromalem, Prace wykonujemy etapami, aż do jej
całkowitego ukończenia.

5h

