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- Odporny na zabrudzenia
- Zapobiega pyleniu podłoży i ogranicza nasiąkliwość 
- Trwałe wykończenie powłoki
- Dostępny w określonej gamie kolorystycznej
- Pozostawia świetlisty efekt z optycznymi refleksami
- Do stosowania wewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI
DECORADO – perłowy lakier dekoracyjny z brokatem, który zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody, przez co staje się 
ona odporna na zmywanie, mniej się brudzi i jest dużo trwalsza. Przy odpowiednim oświetleniu lakier tworzy niepowtarzalny charakter 
dekoracji, dzięki rozbłyskom i refleksom świetlnym. Dostępny w atrakcyjnej kolorystyce. Nadaje się do ozdabiania ścian z naniesionym 
wcześniej dekoracyjnym BETONEM białym i szarym, drobnoziarnistą mineralną masą VISIONARIO, farbą akrylową. Podkreśla 
efekty uzyskane za pomocą systemów dekoracyjnych.

ZASTOSOWANIE
Lakier DECORADO służy do uzyskania ekskluzywnych pokryć dekoracyjnych o perłowej poświacie, którą wzbogaca efekt załamywa-
nia światła. Odpowiednie nałożenie lakieru pozwala uzyskać efekt przestrzenności pokrycia, co w połączeniu z perłowym połyskiem 
i załamaniami światła daje efekt trójwymiarowej powierzchni. Jest idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynków 
dekoracyjnych jak i farb strukturalnych. Tworzy niestandardowe powłoki malarskie, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszuku-
jących oryginalnych i nietypowych efektów dekoracyjnych. Do stosowania wewnątrz.

TECHNOLOGIA STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologiczneji chemicznej.
Przygotowanie produktu:
Lakier po uprzednim wymieszaniu jest produktem gotowym do użycia.
Wykonanie:
Lakier nanosić na przygotowane podłoże za pomocą wałka, pędzla lub gąbki. W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania 
podłoża oraz od pożądanego końcowego efektu nanieść jedną lub dwie warstwy lakieru. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu 
poprzedniej.
Wysychanie:
Czas wysychania lakieru zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 1,5h. Podczas nakładania
i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności 
czas wysychania wydłuży się. W zależności od rodzaju systemu nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru. Kolejną warstwę nakładać po 
wyschnięciu poprzedniej.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Powierzchnia tynku lub farby, na którą nakładany jest lakier powinna być sucha. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia 
lakierem, a narażone na zachlapanie należy zabezpieczyć. Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do 
obniżenia trwałości lakieru, a nawet jego odspojenia. Na jedną powierzchnię zaleca się nakładać lakier z tej samej parti produkcyjnej.

DANE TECHNICZNE
Dostepne opakowania:  0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg
Czas schnięcia:   ok. 1,5 h
Temperatura podłoża:  +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia:  +5°C do +25°C

ZUŻYCIE
Średnie zużycie lakieru zależy od struktury podłoża i użytego narzędzia do aplikacji i wynosi 0,15 do 0,20 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesięce od daty produkcji. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opak owaniu, w temperaturze powyżej +5°C. 

DECORADO
Perłowy lakier z brokatem

UWAGA
Produkt jest dostarczany w postacji gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może 
w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Kolory pokazane w materiałach marke�ngowych są poglądowe i mogą się 
różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki 
magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą firmy SKAŁA, stąd nie mogą stanowić gwarancji 
w sensie prawnym.
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DECORADO

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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