VENETO
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το VENETO είναι ένα υψηλής ποιότητας ινοπλισμένο ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα
κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Η εφαρμογή του
VENETO γίνεται με σπάτουλα και το τελικό του αποτέλεσμα δίνει μια γυαλιστερή επιφάνεια
που μοιάζει με αληθινό μάρμαρο. Οι σπάτουλες πρέπει να είναι ανοξείδωτες ειδικές για αυτό.
Στο τελικό του στάδιο του VENETO εφαρμόζετε πολυουρεθανικο βερνίκι με βάση το νερό που
βοηθάει στην προστασία, την διατήρηση των φυσικών χρωμάτων και τη γυαλάδα του τελικού
αποτελέσματος. Το VENETO δεν προσβάλλεται από τη μούχλα και τους μύκητες.

Πλεονεκτήματα
· Εύκολο στην εφαρμογή.
· Απεριόριστος χρόνος εργασιμότητας
· Δεν περιέχει διαλύτες.
· Δεν περιέχει τσιμέντο.
· Μεγάλη γκάμα επιλογής χρωμάτων.
· Άοσμο
· Γρήγορη ωρίμανση και επιστροφή του χώρου σε χρήση.
. Μεγάλη αντοχή σε τριβή (ΔΑΠΕΔΑ)

Μερικές Εφαρμογές
Εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και δάπεδα σε σπίτια.
Σαλόνια.
Μπάνια / Μπανιέρες
Νιπτήρες
Κουζίνες
Κρεβατοκάμαρες
Κολόνες
Αίθουσες δεξιώσεων
Καταστήματα
Εστιατόρια
Εκθεσιακοί χώροι
Και πολλά άλλα
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VENETO
Δοσολογία ανάμιξης κατά βάρος :
Συστατικό A: 100 (μορφή σκόνης)
Συστατικό B: 55 (υγρή μορφή)
Κατανάλωση σε τοιχοποιίες :
Αστάρι STABSEAL: 50-100 gr / m²
Πρώτη στρώση VENETO : 400-500 gr / m²
Δεύτερη στρώση VENETO : 200-250 gr / m²
Βερνίκι σφράγισης VENTOSEAL : 100-150 gr / m²

Κατανάλωση σε Δαπεδα :
Εξομάλυνση (Προαιρετικά) : CEMEPOX 625 SL (ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο)
Αστάρι STABSEAL: 50-100 gr / m²
Πρώτη στρώση VENETO : 400-500 gr / m²
Δεύτερη στρώση VENETO : 200-250 gr / m²
Βερνίκι σφράγισης VENETOSEAL : 100-150 gr / m²
Βερνίκι τελικής σφράγισης POLYSEAL : 100-150 gr / m²

Προετοιμασία επιφάνειας τοιχοποιίας και εφαρμογή :
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, άλατα και λάδια.
Ξεφλουδίσματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Οι επιφάνειες ασταρώνονται με
STABSEAL Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα της NCI. Αναμίξτε τα συστατικά Α + Β στην πιο
πάνω αναλόγια (βλέπε αναλογία αναμίξεως) με μηχανικό αναδευτήρα δυο λεπτά μέχρι να
δημιουργηθεί μια ομογενές πάστα. Ακολούθως περιμένετε για πέντε λεπτά. Το μίγμα είναι
έτοιμο για τοποθέτηση. Τοποθετήστε την πρώτη στρώση και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει
εντελώς. Τότε τοποθετήστε την δεύτερη στρώση. Μετά από δώδεκα ώρες τοποθετήστε το
βερνίκι σφράγισης VENETOSEAL.
Προετοιμασία επιφάνειας δαπέδων :
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, άλατα και λάδια.
Ξεφλουδίσματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Οι επιφάνειες που χρειάζονται
εξομάλυνση χρησιμοποιούμε το Εποξιδικο κονίαμα CEMEPOX 625 SL(ανατρέξτε στο
τεχνικό φυλλάδιο).
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Συσκευασίες
Το VENETO προμηθεύετε στις ακόλουθες συσκευασίες:
5kgs / 10kgs / 15kgs

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας, είναι βασισμένες σε εκτενή και πολύχρονη έρευνα και δίνονται
για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά ή απώλεια παρουσιαστεί στους χώρους εργασίας εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από παράγοντες πού
ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

NCI CHEMICAL INDUSTRY LTD
8 Ipponaktos street, Nicosia,
Cyprus, 1016
Tel: 00357-22623303
Fax: 00357-22624265
info@ncipolyurea.com
www.ncipolyurea.com
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