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LA CASA DEI SOGNI

„dům snů“

Popis produktu
S touto antickou řemeslnou technikou Vám nabízíme hodnotnou techniku pro úpravu stěny.
Již po krátkém zpracování docílíte krásného antického efektu.“Stará a časem opotřebovaná stěna - s láskou 
utvořena vlastní rukou.“

Upozornění ke zpracování
Povrchová příprava:                        Základ musí být nosný (nesmí sát) a zbaven nečistot.Primer    
                                                         Satinato - matt č. 1031 nebo Primer Liscio - hedvábný lesk 
                                                         č. 1032 rozhodují o hotovém povrchu (matný či hedvábný lesk).
                                                          Tento speciální primer se natírá štětcem nebo válečkem 1 den    
                                                         před nanesením „DEI SOGNI“ . Je možné i vlastní kreativní 
                                                         stvárnění i jiným nářadím.

Zpracování „DEI SOGNI“:          Přídavná barviva - Additivo - se ručně vmíchají míchadlem.      
                                                         Pro dosažení barevných odstínů, dle katalogu, je nejlepší   
                                                         použít až 0,62 % barevné pasty. (Recepty jsou udány jednotlivě 
                                                         v katalogu barev.)   

1.vrstva:                                          „DEI SOGNI“ č. 1050 se aplikuje pomocí rukavic z beraní 
                                                         kůže, štětcem, houby nebo válečku. Mokrý povrch je nyní              

napěněný, konečný efekt antické řemeslné techniky bude viditelný po úplném 
zaschnutí povrchu.

2.vrstva:                                          Pokud je nanešeno ca. 12 m2 , přepracujte ještě jednou pomocí
                                                        rukavic z beraní kůže. Pokud je třeba stěnu utvořit ještě 

starší, můžete ji opětovně přepracovat během jedné hodiny pomocí „DEI 
SOGNI“, navlhčenou rukavicí z beraní kůže.
(DEI SOGNI úplně vyschne během jednoho dne, popř. během
4 - 6 hodin.)
Společně se samolepícími šablonami můžete dát stěně další
efekty. Šablony by se měli nalepovat nejdříve po 24 hodinách.
„CASSA DEI SOGNI“ je po 15ti denní době zrání poměrně vysoce 
mechanicky odolná proti poškrábání a je omyvatelná.
Pokud má být plocha plně omyvatelná, musí se přepracovat po 24 hodinách 
s A –Mano 1024.

Spotřeba:                                        250 -300g/m2

Balení:                                             2,5l , 5l , 15l , „DEI SOGNI“
                                                         5l a 15l Primer matný nebo lesklý

Skladovatelnost:                             Materiál je možno skladovat 2 roky, aniž by se změnily jeho
zaručené vlastnosti. Skladování by mělo být zajištěno na      suchém a 
chladném místě. Chránit před vlhkostí a mrazem.

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Chraňte své oči a pokožku před materiálem, který aplikujete. Před případným znečištěním skla, keramiky, 
přírodního kamene, cihel, kovu a všech věcí, které chceme ochránit, přikryjte maskovacím materiálem.

La Casa dei Sogni se může přepracovat každým produktem.

V katalogu najdete také upozornění ke zpracování. Můžete si také objednat stojany se vzorami  La Casa dei 
Sogni se 7 originálními tabulemi.  

La Casa dei Sogni je certifikována podle normy EU.
henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, areál  ZD,  763 11   Zlín 11, tel: 577 901 851    
fax: 577 900 015     mobil: 608 758 024          e-mail: henelit@henelit.cz     www.henelit.cz

http://www.henelit.cz/
mailto:henelit@henelit.cz

	UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

