MASA O EFEKCIE BETONU
Francesco GUARDI Collezione

OPIS PRODUKTU
Masa o efekcie betonu Francesco GUARDI Collezione jest
nowoczesną,

szarą,

fabrycznie

przygotowaną

masą

produkowaną na bazie najwyższej jakości żywicy akrylowej oraz
drobno mielonych wypełniaczy mineralnych.

•
•
•
•
•

odporna na szorowanie
łatwa w aplikacji i formowaniu
bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
barwiona w masie na szary kolor
tworzy matową powłokę - imitację betonu

ZASTOSOWANIE
Masa przeznaczona jest do dekoracji ścian wewnątrz pomieszczeń na różnego rodzaju podłożach takich
jak np. tynk cementowy, tynk cementowo – wapienny, gips, płyty kartonowo – gipsowe. Produkt można
stosować w pomieszczeniach o czasowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnia, łazienka) jednak
bez stałego kontaktu w wodą. Masa doskonale komponuje się w pomieszczeniach nowoczesnych,
tworząc industrialny i surowy efekt betonu z charakterystycznymi wżerami i ubytkami.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża: Masę o efekcie betonu GUARDI należy nakładać na mocne, trwałe i równe
podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających
przyczepność. Przed nakładaniem masy dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże

należy

zagruntować preparatem gruntującym Francesco GUARDI. Świeże tynki cementowe i cementowo –
wapienne należy zagruntować po ok. 4 tygodniach, a tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach od ich
wykonania. Gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemach płyt kartonowo – gipsowych należy
obligatoryjnie odpylić, a następnie zagruntować gruntem np. Akryl G . Ważne, aby po potarciu nie
pozostał na dłoni biały pył. W razie potrzeby użyć gruntu Akryl G dwukrotnie, po czym w odpowiednim
odstępie czasu zastosować preparat gruntujący Francesco GUARDI. Ściany pokryte tapetą: tapetę
dokładnie usunąć, a powłoki klejowe zmyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do całkowitego
wyschnięcia. Miejsca pokryte pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem
glono i grzybobójczym Biotox Total. Niezależnie od rodzaju podłoża, przed nałożeniem

Masy o efekcie betonu zawsze należy zastosować preparat gruntujący Francesco GUARDI. Nakładanie
masy można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego tzn. po min. 24 godzinach od
zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +200C, wilgotność 60%).
Aplikacja: Wyrób przed użyciem należy wymieszać. Masę nanosimy za pomocą pacy stalowej lub pacy
weneckiej na zagruntowaną wcześniej powierzchnię na grubość ok. 1 – 2 mm. Po położeniu
równomiernej warstwy przystępujemy do formowania struktury. W zależności od efektu, jaki chcemy
uzyskać, strukturę możemy wykonać poprzez:
• prostopadłe przykładanie czystej pacy w różnych miejscach na ścianie;
• przyklejenie folii do wytynkowanej powierzchni, dociskanie jej za pomocą wałka malarskiego
i odklejenie, a następnie wygładzenie metalową pacą w różnych kierunkach;
• formowanie suchym wałkiem sznurkowym w różnych kierunkach i miejscach na ścianie.
W każdym przypadku, po upływie ok. 30 – 40 minut od wykonania struktury (jak paca przestanie kleić się do
ściany) wygładzamy całą powierzchnię za pomocą pacy tak, by nie tworzyć zgrubień, jednocześnie
pozostawiając miejscowe wgłębienia w strukturze tynku. W celu uzyskania powłoki o zwiększonej
odporności na ścieranie, zalecamy wytynkowaną powierzchnię pokryć Farbą lazurującą z kolekcji
Francesco Guardi.
Dodatkowe informacje: Prace dekoracyjne Masą o efekcie betonu należy prowadzić przy temperaturze
podłoża i otoczenia od +10oC do +25oC, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych
zarówno podczas pracy jak i wysychania masy. LAKMA® SAT nie odpowiada za jakość wykonanych prac
dekoracyjnych w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE
Narzędzia
Ilość warstw
Wydajność przy jednej warstwie
Czas schnięcia
Czyszczenie narzędzi
Kolorystyka

paca stalowa, paca wenecka, wałek
1 do 2 – w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać
ok. 1 kg/m2
12 godz.
wodą
szary
w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze
od +5°C do +35°C

Warunki składowania

INFORMACJE LOGISTYCZNE
Pojemność opakowania
jednostkowego

Ilość sztuk w opakowaniu
zbiorczym

Ilość opakowań na
palecie

Waga pełnej palety

15 kg

nd

33

495 kg

SKŁADOWANIE
36 miesięcy od daty produkcji

NORMY
PN-EN 13300;2002

ZALECENIA BHP I P.POŻ
Przy pracach stosować podstawowe zasady BHP. Wyrób niepalny. Nie jest klasyfikowany jako
niebezpieczny w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Chronić przed dziećmi

Aktualizacja 05.01.2015
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są
podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane
sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie
możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia
zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe
dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej
wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej,
karty wcześniejsze tracą ważność.

