TUSCAN GLAZE
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Bejca akrylowa nadająca efekt postarzenia tynkom Dryvit
OGÓLNY OPIS PRODUKTU
Akrylowa bejca nadająca efekt naturalnego
postarzenia tynkom Dryvit. Bejca Tuscan
Glaze daje najlepsze rezultaty w połączeniu z
tynkami drobnoziarnistymi, takimi jak Freestyle,
Lymestone czy Stonemist.
KOLORYSTYKA
Dostępna w 12 kolorach
WAGA/OPAKOWANIE
12,70 i 3,17 kg netto/ wiadro
ZUŻYCIE
0,15 - 0,2 kg/m2
Norma zużycia została ustalona przez
autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste
zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju
powierzchni, jej przygotowania, techniki
nakładania i doświadczenia wykonawcy.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji Tuscan Glaze i przez
następne 24 godziny nie może być niższa niż +4˚C i wyższa niż +25˚C. W trakcie i po zakończeniu prac,
aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić bejcę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Bejcy Tuscan Glaze nie wolno stosować
na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno
wynosić 27 stopni. Nie stosować poniżej poziomu terenu. Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po
zakończeniu aplikacji.
OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Warstwa wierzchnia aplikowana jako farba postarzająca, w celu nadania wyglądu wiekowego tynku.
Stosowana na powierzchni tynków Dryvit.
ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Tuscan Glaze:

- nadaje tynkom efekt naturalnego postarzenia
- tworzy trwałą powłokę
- podkreśla walory estetyczne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych
plam i innych środków utrudniających aplikację.
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Tuscan Glaze ma skłonność do osiadania dlatego bezpośrednio przed użyciem bejcę należy dokładnie
wymieszać. Czynność powtarzać przez cały okres pracy, co jakiś czas mieszając.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych
pojemnikach w temperaturze od 7˚C do 38˚C,
maksimum 12 miesięcy od daty produkcji
podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed
uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem
promieniowania słonecznego.
CZAS SCHNIĘCIA
Około 24 godziny w temperaturze +20˚C i
przy wilgotności względnej 55%. W niższych
temperaturach i przy wyższej wilgotności
względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.
KONSERWACJA
Powierzchnię pomalowaną bejcą Tuscan Glaze
można myć przy zastosowaniu środka Algo Stop.
Po użyciu Algo Stop mytą powierzchnię należy
spłukać wodą. Maksymalne ciśnienie mycia 120
atmosfer. Odległość dyszy myjącej od ściany
powinna wynosić 0,4-0,5 m.
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SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Bejcę Tuscan Glaze nakładać za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. Zaleca się wykonanie modelu, ukazującego
możliwe do osiągnięcia efekty. Bejcę nakładać równomiernie, cienkimi warstwami, tak, aby uniknąć powstania
zacieków. Za pomocą gąbki można punktowo przecierać pomalowaną powierzchnię, aby zamaskować ślady
pozostawione przez pędzel czy wałek. Prace wykonywać bardzo starannie, cały czas kontrolując ich efekt.
Nie stosować w miejscach łączeń dylatacyjnych. Produkt nie jest przeznaczony do uzyskiwania jednorodnego
koloru. Ostateczny kolor zależy od techniki aplikacji.
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Powyższe i nformacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za
prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.
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