KARTA PRODUKTU

WHITE
MIX

DESIGN
Masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową, efektowną powierzchnię. Do większości podłoży we wnętrzach budynków.
Patrz film
instruktażowy
na stronach
dalapro.com

Biała masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą betonową powierzchnię ściany.
Należy używać w postaci białej masy szpachlowej lub jako bazy do zmieszania
z dowolnym kolorem, aby uzyskać ścianę z efektem zróżnicowanych odcieni.
Idealna do wcześniej pomalowanych, tapetowanych lub nierównych ścian,
które trzeba odświeżyć.
Do nakładania ręcznego za pomocą szpachli.

DALAPRO® DESIGN WHITE MIX
Masa szpachlowa Design zapewnia przypominającą
betonową, efektowną powierzchnię.
INFORMACJE O PRODUKCIE
Dalapro Design White Mix jest gotową do użycia i łatwą w pracy
masą szpachlową. Używana jest jako biała masa szpachlowa
do odnawiania ścian lub jako baza do zmieszania z dowolnym
kolorem. Masa Dalapro Design dostępna jest również w formie
gotowej do użycia w kolorach Calm Green i Concrete Grey, patrz
oddzielna karta produktu.
ZASTOSOWANIE
Dalapro Design może być używana na najczęściej występujących
podłożach: na malowanych tkaninach, powierzchniach otynkowanych oraz ścianach gipsowych i betonowych. Stare tapety
należy zagruntować, aby uniknąć powstawania pęcherzy podczas
szpachlowania.
W pomieszczeniach, gdzie przebywa dużo ludzi, zewnętrzne
narożniki powinny być wyposażone w osłony narożne, które należy
zamontować przed szpachlowaniem. Dalapro Design spełnia
wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą EN 15824. Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001.
ORGANIZACJA PRACY
Należy wybrać kolor w sklepie z farbami, zostanie wymieszany z
masą szpachlową Design. Dalapro Design jest łatwa do nakładania i równomiernego rozprowadzania na powierzchni. Masa
szpachlowa kurczy się minimalnie i charakteryzuje się bardzo
dobrą przyczepnością do podłoża.
Przygotowania: Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie
były czyste, pozbawione pyłu i pojedynczych cząstek. Porowate
lub intensywnie wchłaniające podłoża trzeba zagruntować. Należy
zakryć podłogę, listwy podłogowe, futryny drzwi i ewentualnie listwy sufitowe i użyć taśmy maskującej na krawędziach. Wszystkie
zabarwione produkty, należy wymieszać przed użyciem. Jeśli na
pokrywce i górnej części wiadra znajduje się pasta do zmiany koloru, ważne jest jej dokładne wymieszanie, nawet na dnie wiadra,
aby wszystkie pigmenty zostały wymieszane z masą szpachlową.
UWAGA! Aby uniknąć różnic koloru: Należy wykorzystać opakowania o tym samym numerze partii.
Trzeba się zastanowić, jaki efekt chce się uzyskać na ścianie.
Krótkie pociągnięcia szpachlą zapewniają delikatniejsze odcienie.
Długie pociągnięcia nadają bardziej rustykalny i nieco szorstki
wygląd.
Etap 1: Należy nakładać Dalapro Design za pomocą szpachli warstwami o grubości około 1–1,5 mm. Pozostawić do wyschnięcia na
24 godziny.
Etap 2: Należy zeskrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności. Trzeba unikać zniszczenia powierzchni. W razie potrzeby
szlifować okrężnymi ruchami papierem ściernym o wielkości

ziarna 180–240.
Etap 3: Nałożyć drugą warstwę masy szpachlowej jako cienką
warstwę chroniącą przed zarysowaniami 0,2–0,5 mm. Teraz należy
wykonać ostateczne wykończenie ściany, więc trzeba dostosować
wykończenie do pożądanego efektu końcowego (patrz Etap 1).
Jeśli chce się uzyskać ciemniejszy efekt, trzeba nałożyć grubszą
warstwę. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godziny.
Etap 4: Należy zeskrobać ostrożnie szpachlą krawędzie i nierówności lub użyć bloku szlifierskiego i szlifować okrężnymi ruchami.
Pomaga to wydobyć różnice niuansów odcieni. Po szlifowaniu
należy usunąć pył.
Etap 5: Aby zabezpieczyć powierzchnię i uzyskać powierzchnię
łatwiejszą w konserwacji, należy ją zabezpieczyć za pomocą
TopCoat. Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy TopCoat za
pomocą wałka z gumy piankowej lub wałka do lakieru z krótkim
włosem. Czas schnięcia wynosi około 2-3 godzin.
CZAS SCHNIĘCIA
Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości warstwy, temperatury i wilgotności. Zalecany czas schnięcia wynosi 24
godziny dla pierwszej warstwy i 12 godzin dla drugiej warstwy.
ZUŻYCIE MATERIAŁU
Zużycie uzależnione jest od rodzaju podłoża. Należy obliczyć około
1,5 litra masy szpachlowej na metr kwadratowy do pierwszego
szpachlowania i około 0,5 litra na metr kwadratowy do drugiego
szpachlowania.
CZYSZCZENIE I ODPADY
Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie należy wlewać
do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji utylizacji odpadów.
Opróżnione opakowania trzeba oddać do punktu utylizacji.
MAGAZYNOWANIE
Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie może być przechowywane w ciemnym miejscu w temperaturze powyżej zera przez
maks. 12 miesięcy. Otwarte opakowanie należy dobrze zamknąć,
a zawartość zużyć w ciągu 1–2 tygodni. Więcej informacji można
znaleźć na stronach: dalapro.com.
DANE TECHNICZNE
Środek wiążący: Lateks-kopolimer
Rozpuszczalnik: woda
Wypełniacz: lekka masa wypełniająca i biały dolomit
Wielkość ziarna: maks. 0,2 mm
pH: ok. 9
Kolor: biały
Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie: 10-litrowe wiadro z 9 litrami masy szpachlowej

Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest
odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez
wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych. Kontrolę można przeprowadzić na:
dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2020-03-27
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