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        IRONIC FONDO SI LIQUIDO ANTICHIZZANTE 

                         Finisaj cu aspect de metal oxidat pentru interior                                         

 

CARACTERISICI GENERALE  
Ironic este un sistem complex format dintr-un reactiv Ironic Fondo si o rugina activator  Ironic Liquido 
Antichizzante care grabeste procesul de oxidare pentru a crea uimitoare finisaje cu aspect de fier ruginit. 
 

UTILIZARI  
Conceptul  „Vision City” identifica in Ironic elementul inovator, ideal pentru decorarea moderna si vizuala 
a suprafetelor  interioare. 
Cu sistemul sau decorativ bazat pe copolimeri, este posibil sa se obtina efecte diferite de oxidare. 
Ironic poate fi utilizat peste: 

- Tencuieli fine noi 
- Tencuieli de var 
- Gips-carton 
- Substraturi poroase din lemn 

Nu se aplica pe suprafete cu un grad de alcalinitate ridicat. 
  
CARACTERISTICI  DE  IDENTIFICARE  
Ironic Fondo : 1,94  +/-  0,05 g/ml 
Ironic Antichizzante : 1,04  +/-  0,05 g/ml 
 

AVERTISMENTE 
Se amestecă în mod corespunzător  materialul  înainte de aplicare. 
Protejati toate suprafetele pentru a preveni contactul accidental cu  Ironic Liquido Antichizzante si prin urmare de 
oxidare accidentala a suprafetelor  care ar  produce pete care nu sunt usor de eliminat. 
Efectul final depinde de numarul de straturi , cantitatea si  instrumentul folosit pentru a aplica  Ironic Liquido 

Antichizzante. 
Ironic Liquido Antichizzante se poate aplica cu o perie sau cu un burete cu  role. 
Este recomandat anterior sa se pregateasca un esantion cu scopul de a defini efectul dorit. 
 

DILUAREA 
Novaprimer cu  50-80% apa 
Ironic Fondo se dilueaza cu 25-35% apa 
Ironic Liquido Antichizzante gata de utilizare 

 
PREGĂTIREA SUPRAFETEI SI APLICARE  
Pastrate la conditiile de mediu T = 25 ° C, RH = 60%  
Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de praf și pete de umiditate. 
Pe suprafetele neomogene sau cu o rata de absorbtie diferita se aplica un strat de Novaprimer in mod 
corespunzator diluat. 
Dupa cel putin 4 ore se aplica un strat de Ironic Fondo , diluat , cu o pensula sau cu o rola. 
Dupa cel putin 4 ore , se aplica al doilea strat de Ironic Fondo, diluat in acelas  mod. 
Dupa cel putin 12 ore se aplica un strat de  Ironic Liquido Antichizzante, cu un burete marin. 



Dupa 2 ore cel putin se aplica al doilea strat de Ironic Liquido Antichizzante in acelas  mod. 
In scopul de a creste procesul de oxidare se aplica suplimentar  inca un strat de Ironic Liquido 
Antichizzante. 
Timp de uscare aproximativ 24 ore in functie de stratul suport si puterea acestuia de absorbtie. 
 

RECOMANDĂRI 
Materialul ce urmeaza a fi aplicat cat si cel aplicat trebuie sa fie protejat de ploaie, ceață și lumina 
directă a soarelui. 

Produsul nu se aplica la o temperatura mai mica de +10 grade C si mai mare de + 35 grade  C 

 

CURATAREA UNELTELOR 
Cu apa, imediat dupa utilizare. 
 

PUTEREA DE ACOPERIRE 
Este recomandabil intotdeauna sa se efectueze teste preliminare la fata locului. 
In functie de efectul dorit puterea de acoperire scade. 
Novaprimer  - 8 - 10  m/l 
Ironic Fondo – 5 – 8 m/l  in doua straturi 
Ironic Liquido Antichizzante -  8 – 12  m/l  in doua straturi 
 

 

PALETA DE CULORI 
Gata pentru utilizare 
 

MOD DE PREZENTARE 
Ironic Fondo - recipiente de 1 l si 2,5 l  
Ironic Liquido Antichizzante – recipiente de 1l 

 

CONDITI DE DEPOZITARE 
In ambalajul original, bine sudate, la o temperatură 

între +5 ° C și +35 ° C. 
 

SECURITATE 

 
Ironic Fondo contine maxim 25 g/l compusi organici volatili 
Ironic Liquido Antichizzante contine maxim 5 g/l  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 produsul  sau eticheta acestuia. 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. 

 

 


