LUNANUOVA
DEKORATÍVNY JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY I EXTERIÉRY – VIACFAREBNÝ KRYŠTALICKÝ EFEKT
Séria 022
POPIS
LUNANUOVA je dekoratívna akryl-siloxánová povrchová
úprava, obohatená o reflexné kryštály.
Pre interiér sa finálny efekt mení v závislosti na použitom
podkladovom prípravku, a ako mimoriadne vhodná sa javí
kombinácia s vodovými farbami alebo inými dekoratívnymi
povrchovými úpravami, ako Colorevivo, Bravocasa,
Unimarc smalto murale (nástenný smalt), Rilievo,
Marcopolo, Cadoro.
Pre zvýšenie efektu v exteriéri sa odporúča aplikovať
prípravok na hladké alebo na hrubé podkladové prípravky,
a to aj na povrchy s tepelného opláštenia, v jednej z
farebných verzií, uvedených v príslušnej palete farieb.
Nové zloženie s obsahom akrylového pojiva a silixánovej
zložky, obidve so špecifickou protiplesňovou-protiriasovou
ochranou, vytvárajú ideálny mix na ochranu stien pred
plesňami a pred riasami.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Aplikácia v interiéri:
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.
Aplikácia v exteriéri:
- Povrchy spracované s tepelným povlakom „ plášť".
- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej
povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť
Povrchy sa vhodne pripravia podľa podmienok odseku
‘PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé a tendenčne alkalické podklady,
ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: akrylový kopolymér so silikónovou
modifikáciou vo vodnej emulzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo
prachu 30 min.; na dotyk po 2 hodinách.
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air
Quality): A
- Zatriedenie UNI EN 1062-1: (farby pre exteriér)
.Lesk EN ISO 2813: trieda G3 (<10, matný)
.Hrúbka suchého filmu ISO 3233: trieda E2 (50-100 μm)
.Granulometria EN ISO 1524: trieda S1 (<100 μm, jemný)
.Stupeň prenosu vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: trieda V1
(Sd<0,14 m, vysoký) Sd=0,08 m
.Priepustnosť vody UNI EN 1062-3: trieda W3 (W≤0,1,
nízka)

.Odolnosť na pukliny UNI EN 1062-7A: trieda A0
(nerelevantné)
.Priepustnosť CO2 UNI EN 1062-6: trieda C0
(nerelevantné)
PRÍPRAVA PODKLADU
Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného
efektu.
Potom naniesť LUNANUOVA podľa spôsobov popísaných
v návode na použitie.
NÁVOD NA POUŽITIE
- 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%
- Vyhnúť sa nanášaniu pod priamym pôsobením slnka.
- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí
chránené proti dažďu a vlhkosti
až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C)
asi 48 hodín.
Aplikácia v interiéri:
- Náradie: široký plochý štetec, štetec, špongia,
- Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného
efektu.
- Riedenie: vodou max. 15%.
- Čistenie náradia: vodou hneď po použití.
Spôsoby použitia:
- Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným
nástrojom.
- Pri prípadných aplikáciách plastovou špachtľou sa
odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.
- Približná výdatnosť: 12-15 m2/l v závislosti od použitého
dekoratívneho základu.
Spotreba materiálu sa značne líši v závislosti od typu
realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa
odporúča predbežná skúška.
Aplikácia v exteriéri:
- Náradie: vlnený valček so stredne dlhým vlasom, hladidlo
s kúskami kože.
- Riedenie: s vodou od 40 do 50 %.
- Počet vrstiev: jedna alebo viac, v závislosti na
požadovanom efekte.
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
Spôsoby aplikácie:
- Naneste prípravok mokrým valčekom na mokrý povrch.
- Vykonajte konečné spracovanie na základe zvolenej
povrchovej úpravy:
. valčekom: postupujte nerovnomerne pre dosiahnutie
tieňovaného efektu;
. hladidlom s kúskami kože: hladidlom, mierne nasiaknutom
prípravkom LUNANUOVA, pohybujte v opačnom smere po
ploche obohatenej kryštálmi.
- Orientačná spotreba:
. 15-20 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie valčekom na
hladké alebo výplňové vodové farby;
. 10-15 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie hladidlom s
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kúskami kože na hrubé podklady.
Odporúča sa prípravok zafarbiť (viď dostupné farebné
odtiene na palete farieb).
Uvedená spotreba sa mení v závislosti na druhu podkladu
a spôsobe spracovania a vzťahuje sa na hladké povrchy s
priemernou vsiakavosťou. Je vhodné určiť skutočnú
spotrebu prostredníctvom predbežnej skúšky na
špecifickom podklade.
ZAFARBENIE
Produkt je dostupný v polokrycích odtieňoch Striebro
(0070) a Zlato (0190).
Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou tónovacieho
systému a farbivami COLORADO séria 548.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať
medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým
rozdielom v odtieňoch.
USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +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)
LUNANUOVA 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 jemný náter pre interiéry i exteriéry viacfarebný kryštalický efekt.
Používať LUNANUOVA séria 022 na vopred pripravené
povrchy vo vrstvách a množstvách stanovených podľa
savosti podkladu a podľa požadovaného estetického
efektu.
Dodávka a pokládka materiálu .................€/m2.

Il SAN MARCO GROUP 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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