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Série 023

CAVENIER

POPIS
 
CAVENIER je svého druhu jedinečný závěrečný dekorativní
nátěr pro interiéry, jehož používání je nesmírně
jednoduché. Obvzláštní pastozní tuhost výrobku ve spojení
s jeho vynikající špachtlovatelností umožňuje neuvěřitelně
účinný a rychlý dekorativní zásah i v případě velmi
nesourodého povrchu.
Textura produktu se vyznačuje krystalickým a perlově
lesklým dojmem vytvářeným aglomeráty minerálních částic.
Stříbrný základ umožňuje celou řadu barevných variant, od
teplých tónů klasičtějších dekorací až po tmavší tóny pro
soudobá propojení.
Různé dekorativní efekty upravitelné v závislosti na
technice nanášení, umožňují upravit jakékoliv prostředí
podle individuálního požadavku.
CAVENIER neobsahuje formaldehyd a přidatné
plastifikátory.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Vinteriéru je výrobek možné nanášet na:
Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí. 
Betonové povrchy. 
Povrchy ze sádry a kartonsádry.
Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li
suché, kompaktní, savé a celistvé.
Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé. Povrch je
třeba náležitě upravit podle postupu popsaného v odstavci
‚PŘÍPRAVA PODKLADU'. 
Nenanášejte na čerstvé nátěry.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh pojiva: akrylický kopolymer ve vodní emulzi
-Pigmenty a složky: minerální složky.
-Rozpouštědlo: voda
-Objemová hmotnost: UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 kg/l
-Viskozita v balení: pastózní 
Schnutí: (při 25 °C a 65% relat. vlhkosti): na dotyk za tři
hodiny; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy s omítkou, sádrou a sádronkartonem:
- Přesvědčte se, že je povrch podkladu dobře zaschlý a
zralý. Pokud je to potřeba, přikročte ke znovuprovedení
podkladu nebo k jeho konsolidaci pomocí příslušných
produktů. 
- Je-li přítomna plíseň, ošetřete podklad pomocí čistícího
prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a vysoušecím
prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě
potřeby přidejte do produktu sanitární prostředek COMBAT
444 kód 4810444. 
- Případné zvětralé nebo odlupující se vrstvy starých nátěrů
odstraňte okartáčováním nebo omytím. Případné
vyboulené vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů
odstraňte úplně. 
- Kartáčováním odstraňte nahromaděné vrstvy prachu,
smogu a jiných materiálů. 
- V případě značné nerovnosti podkladu ošetřete otvory,
praskliny, trhliny a prohlubně pomocí TAMSTUCCO

9400006/9410110. Větší trhliny vyplňte odpovídajícím
tmelem. 
- Zatmeleniny a tmelové výplně osmírkujte smírkovým
papírem a odstraňte prach. 
- Případné vyhlazování omítky proveďte pomocí RASAMIX
9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC
9500150, vše v závislosti na vlastnostech podkladu. 
- Zpevněte jednou vrstvou Nástěnného akrylátového
zpevňovacího prostředku IDROFIS 4700006 na vodní bázi
nebo bezrozpouštědlovým mikronizovaným zpevňovacím
prostředkem ATOMO 8840001. 
- Přistupte k nanášení produktu CAVENIER podle postupu
v návodu na použití. 
*(Ředění izolační látky a její množství závisí přímo na
savosti podkladu a je třeba ji určit prostřednictvím
předběžných zkoušek přímo na daném podkladu - Přečtěte
si příslušný technický list). 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky pro prostředí a podklad:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C, relativní
vlhkost vzduchu: <75% 
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C, vlhkost
podkladu: <10% 
- Nářadí: inoxové hladítko. 
- Počet vrstev: 1-2 v závislosti na požadovaném estetickém
efektu
- Ředění: připraveno k použití 
- Způsoby použití:
 
Efekt při jedné vstvě
Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového
hladítka a produkt stejnoměrně roztírejte. 
Před tím, než produkt úplně zaschne, můžete pomocí
hladítka vytvořit následující efekty pomocí rotačních pohybů
v protijdoucích směrech, čímž se vytvoří krystalický
fazetový výbrus.
 
Efekt dvou vrstev
Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového
hladítka a produkt stejnoměrně roztírejte.
Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou a zpracujte
odpovídajícím nástrojem v závislosti na požadovaném
výsledném efektu.
 
- Nářadí je třeba očistit vodou ihned po dokončení prací. 
- Očištění stěny: nejméně po 20 dnech pomocí vody. 
- Orientační vydatnost:
 
Jednovrstevné použití 
6-10 m2/l po dokončení práce v závislosti na požadovaném
efektu. Údaj se vztahuje na hladké a průměrně savé
podklady. Skutečnou vydatnost je dobré určit pomocí
zkoušky na povrchu daného podkladu.
Dvouvrstevné použití 
3-4 m2/l po dokončení práce ve dvou vrstvách a v závislosti
na požadovaném výsledku. Údaj se vztahuje na hladké a
průměrně savé podklady. Skutečnou vydatnost je dobré
určit pomocí zkoušky na povrchu daného podkladu.
 
ZABARVENÍ
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Výrobek je k dispozici v hotovém odstínu Stříbro (0070),
který je rovněž možno použít jako odstínoměrný základ.
Barvení je možné provádět prostřednictvím
odstínoměrného systému Marcromie.
Výrobek může být rovněž barven pomocí barviv
COLORADO ze série 548.
V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi
sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v
odstínech.
 
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Limitní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátěry pro dekorativní efekty (na vodní bázi): 200
g/l (2010)
CAVENIER obsahuje max: 200 g/l VOC
 
Používejte tento výrobek podle platných hygienických
předpisů, po použití neodhazujte obal v přírodě, zbytky
výrobku nechejte dobře zaschnout a zacházejte s nimi jako
se zvláštním odpadem. Přechovávejte mimo dosah dětí. V
případě požití se okamžitě poraďte s lékařem a ukažte mu
obal nebo etiketu. Zbytky výrobku nevyhazujte do
kanalizace, vodních toků nebo na volné prostranství.
Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.
 
HESLO TEXTU
 
Závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry s krystalicky
texturovaným efektem.
Nanášejte CAVENIER série 023 na bázi akrylového
kopolymeru ve vodní emulzi v nejméně 1-2 vrstvách v
závislosti na výsledku, kterého chete dosáhnout.
Dodávka a provozní příprava materiálu € ................. na
m2.
 Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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