
DEKORATÍVNY ZÁKLADNÝ TMEL PRE INTERIÉRY

Séria 340

FORMA

POPIS
 
FORMA je základný tmel špeciálne vytvorený na dekoráciu
povrchov v interiéri. Jednoduché používanie a možnosť
využitia s rôznymi technikami a náradím vytvára
predpoklady pre rozmanité estetické výsledky, dvoj i
trojrozmerné.
Vďaka štruktúre produktu FORMA možno dosiahnuť v
závislosti od použitej aplikačnej techniky hodnotné a
originálne dekorácie.
Použitie produktov FORMA a ROXIDAN, dekoratívnej
záverečnej úpravy s efektom oxidácie, umožňuje
jednoducho vytvoriť veľmi moderné a vyhľadávané efekty.
Veľmi rýchlo možno vytvoriť veľmi realistické alebo
abstraktné povrchy, ktoré už nie sú závislé od samotného
materiálu, ale od požadovanej estetiky. 
FORMA je navyše vynikajúci východiskový základ na
vytváranie rozmanitých dekoratívnych možností so
všetkými dekoratívnymi záverečnými úpravami. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Možné použitie na:
- Nové a staré omietky na báze vodných spojív.
- Betónové povrchy
- Sadrové a sadrokartónové povrchy
- Staré nátery organické alebo minerálne, zaschnuté,
kompaktné a savé, pevné omietky.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné
materiáli.
Povrch musí byť primerane pripravený podľa postupu v
odstavci „PRÍPRAVA PODKLADOV” 
Nenanášať na čerstvo nanesené podklady.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh spojiva: Akrylový kopolymér vo vodnej disperzii.
-Špecifická hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 kg/l
-Viskozita: pastózna konzistencia
-Schnutie
(pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min;
ďalšia 
vrstva sa môže nanášať po 4 hodinách.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:
- Presvedčte sa, či je 
povrch dobre zaschnutý a vyzretý. Pokiaľ to je nutné,
vykonajte 
obnovenie alebo konsolidáciu pomocou príslušných
výrobkov.
- V 
prípade výskytu plesní ošetrite povrch čistiacim
prostriedkom COMBAT 222
kód 4810222 a sanačným prostriedkom COMBAT 333 kód
4810333.
-
Kefovaním alebo obmytím odstráňte prípadné výkvety soli
a odlupujúce sa 
vrstvy starých náterov. Úplne odstráňte prípadné vrstvy
vápenných alebo 

temperových malieb. 
- Nánosy prachu, smogu a iné odstráňte pomocou kefy.
-
Nerovnosti podkladu vyrovnajte, vyplňte diery, praskliny,
trhliny a 
prevrstvenie pomocou výrobku TAMSTUCCO
9400006/9410110 alebo 
STUCCOFACILE 9560019. Medzery vyplňte
zodpovedajúcimi tmelmi.
- Zatmelené povrchy a výplne vybrúste brusným papierom
a odstráňte prach.
-
Vykonajte prípadné vyrovnanie podkladu stierkovou
hmotou RASAMIX 
9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC
9500150, v závislosti na 
druhu podkladu.
- Spevnite nanesením jednej vrstvy bezriedidlového
mikronizovaného fixatívu ATOMO 8840001.
- Naneste FORMA zvoleným spôsobom.
- Po aspoň 4 hodinách naneste zvolenú záverečnú úpravu.
Pri vytváraní zvoleného dekoratívneho variantu sa riaďte
príslušným technickým listom.
 
Povrchy z dreva a drevotriesky:
- Zľahka ich ošmirgľujte, aby sa odstránili odstávajúce
drevité vlákna. 
- Odstráňte prípadné zbytky starých, odlupujúcich sa
náterov a zdrsnite všetky už natreté povrchy.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného
rozpúšťadla.
- Nerovnosti zatmeľte pastovým tmelom TAMSTUCCO
9400006 alebo WALL STUCCO 9100019.
- Naneste FORMA zvoleným spôsobom.
- Po aspoň 4 hodinách naneste 
zvolenú záverečnú úpravu. Pri vytváraní zvoleného
dekoratívneho variantu
sa riaďte príslušným technickým listom.
- Dajte pozor pri práci s drevom bohatým na obsah tanínu
ako je gaštan, na ktorom sa môžu objaviť tmavé škvrny.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky na prostredie a podklad:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: oceľové antikorové hladidlo, oceľová špachtľa,
štetec, brúsne hladidlo, hrebeňová špachtľa.
- Počet vrstiev: obvykle 1, možno naniesť 2. vrstvu.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Spôsoby použitia:
Naneste FORMA nepravidelne pomocou oceľového
antikorového hladidla. Prejdite povrch náradím (brúsne
hladidlo, hrebeňová špachtľa, štetec so špongiou, špachtľa)
zvoleným podľa požadovaného efektu.
Počkajte niekoľko minúť a opäť prejdite oceľovým
antikorovým hladidlom, čím zhutníte povrch.
Takto možno vytvárať povrchy, ktoré poskytnú záverečný
estetický výsledok.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
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- Približná výdatnosť:
Pri tenkých záverečných úpravách: 0,8-1 kg/m2 
Pri záverečných úpravách s väčšou textúrou: 1-1,8 kg/m2.
Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou
skúškou na danom podklade.
 
ZAFARBENIE
 
Výrobok je k dispozícii v bielom prevedení, farbiteľnom
prostredníctvom systému Macromie.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
FORMA obsahuje max: 200 g/l VOC 
 
Tento výrobok používajte podľa platných predpisov
týkajúcich
sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v
prírode, zbytky 
výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi
ako so zvláštnymi
odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia
sa okamžite 
poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu
výrobku. Zbytky 
výrobku nevylievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani
do terénu. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v
bezpečnostnom liste.
 
HESLO TEXTU
 
Aplikovať v interiéri, na vopred pripravený podklad, jednu
alebo dve vrstvy produktu FORMA na báze akrylového
kopolyméru vo vodnej disperzii, ktorý je určený na
vytváranie rozmanitých dekorácií so všetkými
dekoratívnymi záverečnými úpravami
Dodávka a pokládka materiálu .................€ na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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