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DUNE 
Finisaj decorative cu efecte metalice 

 

 
CARACTERISTICI GENERALE 

 

Colectia Dune este o conceptie de finisaje cu pigmenti metalici, cu baze argintii sau aurii. Efectele obtinute 

cu acest produs amintesc de zidurile antice si poate fi cu succces utilizata la 

decorarea peretilor interiori, obtinand efecte uimitoare .  

Dune nu are miros, nu este toxic si este pe baza de apa. Este un produs nou si da posibilitatea designerilor sa 

obtina rezultate de calitate. 

 
PRODUSUL 

 
Dune este prezent in doua baze: 

Argint si Auriu sunt baze neutre care pot fi pigmentate. 

 
PREGATIREA SUPRAFETEI 

 

Suprafata trebuie sa fie perfect neteda, uscata, fara umiditate  si stearsa de praf. Este recomandata aplicarea 

unei amorse acrilice Nova Primer diluata cu 50% - 80% apa, depinzand de puterea de absorbtie a suptrafetei 

sau o  amorsa recomandata de specialisti. 

Suprafetele de lemn sau metal vor necesita aplicarea unei amorse adecvata. 

 
AVERTISMENT 

 
Se amesteca produsul in mod corespunzator inainte de colorare si  de aplicare. 

 
MOD DE UTILIZARE 
 
Aplicarea Dunului este simpla cat si practica si permite sa se realizeze cu usurinta efecte vizuale si tactile, 

atat pentru aplicatorul profesional cat si  pentru clienti neprofesionisti. 

Dune poate fi aplicat folosind diferite instrumente pentru a obtine mai multe texturi si efecte personalizate. 
Se aplica un strat de amorsa Nova Primer sau o amorsa recomandata de specialisti cu o rola cu par mediu. 

Dupa aproxim 8 ore se aplica primul strat de Dune cu o dilutie de 20 % apa, folosind o rola cu par mediu. 

Dupa alte 8 ore se aplica cel de al doilea strat de Dune cu o dilutie de 20% apa, acoperind intreaga suprafata, 

folosind un pic mai mult material, lasand cateva minute, dupa care se revine cu o gletiera de inox cu miscari 

circulare in acelasi sens.  

 
TIMPUL DE USCARE 

 
24 ore aproximati, in functie de tipul de substrat si de rata de absorbtie . 

    
 RECOMANDARI 

 

In timpul procesului de aplicare produsul trebuie protejat de frig si de modificari mari de temperatura. 

Nu se aplica la o temperatura mai mica de +5°C si mai mare de +35°C. 

 
 
 
PUTEREA DE ACOPERIRE  

 
DUNE : 8-10 mp  / lt  in doua straturi, in functie de grosimea peliculei. 



 
MOD DE PREZENTARE  

 
Recipiente : 1 lt ,  5 lt  

 
TERMEN DE VALABILITATE  

  
Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni daca este pastrat in ambalajul original la temperaturi intre + 5 

°C si + 35 °C. 

 
SECURITATE  

 
Dune  contine maxim 45 g / kg  , compusi organici volatili . 

Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de 

accesul copiilor si într-un loc aerisit. 

În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un medic 

arătându-i eticheta produsului. Nu lăsati deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe pământ. 

NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vine de la cea mai buna experienta a noastra, dar acest lucru 

nu implică nici o responsabilitate  a companiei noastre pentru aplicatii de acest produs, fără controlul nostru. 

 


