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                                                              ANIMAMUDI PENTRU EXTERIOR 
                                                      Vopsea decorativa pentru exterior cu efect metalic. 
 

CARACTERISTICI GENERALE 

      Animamundi pentru exterior reinterpretează inovator ideea de " beton spălat ", care prezintă un produs avand o 
parte perla-opaca fina si un puternic efect texturat la atingere. 

UTILIZĂRI 

      Este folosit pentru un decor de lux, în conformitate cu cele mai moderne si inovatoare tendinte de "beton armat" în 
arhitectură. Animamundi pentru exterior poate îndeplini cu usurinta cererile de finisaj la interior, asigura atât textura 
catifelata la atingere cat si un efect de prestigiu cu nuantele ei usor metalice. 

DENSITATE 

      Animamundi pentru exterior: 1,32 +/- 0,05 g / ml 

PERFORMANTE 

      Animamundi pentru exterior este capabil de a crea suprafete "tangibile", cu un efect texturat la atingere si un 
prestigios efect de perla lucioasa. 

DILUARE 

      Animamundi pentru exterior: gata de utilizare. 

AVERTISMENT 

      Se amestecă în mod corespunzător produsul înainte de aplicare.Nu se aplica pe suprafete noi, asteptati pentru 
timpul de maturare adecvat, în general de 4 săptămâni. 

PREGATIREA SUPORTULUI SI APLICAREA(Mentionate la conditiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 

      Stratul suport trebuie sa fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate si pete de sare. 
      Refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice, dacă este necesar. 
      În caz de mucegai, tratati suprafata cu produse specifice corespunzătoare. 
      A se peria sau elimina orice inflorescenta si exfoliere a suprafetelor vopsite anterior. 
      Straturile vechi de vopsea trebuie să fie îndepărtate. 
      A se peria de praf, fum sau alte impuritati înainte de aplicare.În cazul suprafetelor non-omogene sau calcaroase, se 
aplică un strat de Decofix (Stabilizator perete micronizat) diluat, cu un trafalet. 
      Peste straturi uscate si compacte, se aplică un strat de grund NovaPrimer (primer pigmentat acrilic pe baza de apa), 
diluat, cu o perie sau cu ajutorul unei role. 
      Peste un grund uscat se aplica un prim strat de Ruston Fondo alb cu o gletiera din otel inoxidabil. 
      Odată ce produsul este uscat, aplică al doilea strat de Ruston Fondo alb cu o gletiera din otel inoxidabil. 
      Peste substrat uscat, aplica un strat neted de Animamundi pentru Exterior cu o gletiera din otel 
inoxidabil.Recomandam a se lucra pe suprafata încă umeda pentru a elimina orice exces de produs. 
      Odata ce suprafata este complet uscata, aplica un al doilea strat neted de Animamundi pentru exterior cu o gletiera 
din otel inoxidabil. Recomandam a se lucra pe o suprafata inca  umeda pentru a elimina orice exces de produs. 
      Timp de uscare: 24 ore aproximativ,  în functie de tipul de substrat, rata de absorbtie si de conditiile de mediu. 
 

RECOMANDĂRI 

      Pe parcursul întregului proces de aplicare, produsul trebuie să fie protejat de modificările de temperatura. 

Robert Vlasiu



      Nu se aplică la o temperatura mai mică de + 5 ° C si mai mare de + 35 ° C, nici sub lumina soarelui direct, nici pe 
suprafete supraîncălzite (chiar dacă deja este umbră).Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditate substrat 
trebuie fie <10%. 
      În timpul pregătirii stratului si aplicarea produselor, se recomandă utilizarea corectă a instrumentelor si 
dispozitivele de protectie individuale (dpi). 
      Curatarea instrumentelor: Cu apă, imediat după utilizare. 
 
RANDAMENT 

      Animamundi pentru exterior: 3-6 m2 / l, în două straturi, în functie de tipul si porozitatea stratului suport. 

CULORI 

      Animamundi Base Silver si paleta de culori specifica in catalog. 
      Recipiente de 5 l 
 
TERMEN DE VALABILITATE 

      Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat si la temperaturile 
adecvate. 
      Proceduri de securitate 
      Directiva UE 2004/42 / CE: 
      Animamundi pentru exterior (vopsea decorativa pentru efect) 
      Animamundi pentru exterior contine maximum 200 g / l de VOC. 
 
      Inofensiv pentru organismele acvatice, poate provoca pe termen lung efecte adverse asupra mediului acvatic, a nu 
se lăsa la îndemâna copiilor . Nu deversati în sistemul de canalizare , purtati îmbrăcăminte adecvată de protectie si 
mănusi. În caz de înghitire, se va consulta imediat medicul si se prezinta recipientul sau eticheta. 
      Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat în conformitate cu standardele în vigoare în ceea ce priveste igiena si 
siguranta. Lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. 
 
      NB Novacolor garantează că informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica vin de la cea mai buna experienta a 
noastra.Cu toate acestea, societatea nu poate fi trasa la răspundere pentru rezultatele obtinute folosind aceste produse  
si pentru conditiile de aplicare, sunt dincolo de controlul său. Se recomandă să vă asigurati  întotdeauna că produsul 
este potrivit fiecărui caz specific. 
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