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Dialcolor
DIALCOLOR – водорозчинна декоративна фарба для стін, виробляється в різних
багатокольорових комбінаціях, наноситься з допомогою компресора. До складу
фарби входять ретельно змішані між собою невеликі за розміром різнокольорові гранули.
ОПИС ПРОДУКТУ
DIALCOLOR – водорозчинна декоративна фарба для стін, виробляється в різних багатокольорових комбінаціях, наноситься з допомогою компресора. До складу фарби входять ретельно змішані між
собою невеликі за розміром різнокольорові гранули.
ВИКОРИСТАННЯ
DIALCOLOR – декоративна фарба для внутрішніх робіт виготовлена
на основі акрилових смол. Палітра кольорів складається із понад
88 оригінальних декоративних кольорових комбінацій.
DIALCOLOR наноситься в один-два шари на підготовлену поверхню.
DIALCOLOR максимально підходить для внутрішнього та зовнішнього оздоблення різноманітних приміщень, таких як лікарні, школи,
готелі, спортзали, магазини, кафе, офісні приміщення, житлові
кімнати, тощо.
DIALCOLOR має оптимальну адгезію з усіма типами поверхонь,
за умови, що поверхня була попередньо оброблена спеціальною
грунтівкою.
DIALCOLOR витримав 8.000 циклів тесту на витирання ASTM без
значних ушкоджень, і не потребує покриття лаком (за винятком використання в екстер’єрі).
DIALCOLOR – фарба, яка швидко сохне, без запаху, що робить
можливим швидке виконання ремонтних робіт.
ОСНОВА
DIALCOLOR наноситься на чисту, непошкоджену тa суху поверхню.
Підготовка поверхні залежить від її типу.
Підготовка поверхні:

Нефарбована поверхня:
• Поверхня з незначними пошкодженнями або вапняна: нанести
1 шар грунтівки проникаючої.
• Після висихання, нанести 1–2 шари водоемульсійної фарби
Trimetal Magnatex, або аналогічну по якості.
• Після того як поверхня буде сухою (10–15годин), нанесіть
Dialcolor.
Пофарбована поверхня в гарному стані:
• Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою. Дати
висохнути.
• У разі наявності на поверхні п´ятен нікотину, сажі, смоли тощо:
нанести 1 шaр грунтівки проникаючої і грунтівки ізолюючої,
зачекaти доки він висохне (+ 15 годин) перед нанесенням наступного матеріалу.
Пофарбована поверхня в поганому стані:
• Видалити ділянки поверхні, що не мають адгезії та вирівняти поверхню. Після висихання нанести грунтівку проникаючу.
• Заповнити щілини та розколини еластичним заповнювачем, зачекати до повного висихання.
• Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою.
• Нанести 1 шар грунтівки проникаючої.
ПОВЕРХНЯ ГОТУЄТЬСЯ ЯК ПІД ВОДОЕМУЛЬСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ!
Система:

•

Нанести 1-й шар фарби DIALCOLOR до рівномірного покриття поверхні. Після висихання повторити нанесення, до повного покриття.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Висихання при температурі 20

°С та відносній вологості повітря 60%

• Висихання
Через 6 годин
• Затвердіння та наступ- Через 15 годин
не фарбування

Умова роботи

• Tемпература основи
• Температура приміщення
• Відносна вологість

мін. 12 °C
мін. 12 °C
Maкс. 60%

Нанесення та розчинення

• Тип компресора

•
•
•
•

Насадка
Тиск компресора
Відстань нанесення
Розчинення

Пульверизатор низького тиску (Low
pressure) із зовнішнім розпиленням
Мінімальний діаметр насадки – 2,5 mm
1,5–2,5 атмосфери
30–40 cм
Фарба потребує розведення водою!
Змішується вручну. В жодному випадку
не змішувати матеріал за допомогою
механічних пристроїв!

Очищення інструментів водою.

CКЛАД
Зв’язуюча основа
Пігменти
Розчинник
Товщина покриття
Сухий залишок

Aкрилові смоли
Диоксид титану та натуральні наповнювачі.
Вода
В момент нанесення 2-3 мм. В сухому вигляді 0,39-0,52 мм
За вагою: 52 + 2 %
За об’ємом: 39 + 2 %

ЯКОСТІ
Зовнішній вигляд
Колір
Кольорування
В´язкість при t 20°C
Теоретичні витрати
при нанесенні

Оксамитово–матовий
понад 88 мультикольорових комбінацій
Не кольорується
1,10 + 0,1
Біля 3–5 м²/л на oдне нанесення (в залежності від вибраної комбінації та кольору
основи)

ЗБЕРІГАННЯ
Берегти від морозу. Зберігати в теплому приміщенні. Строк зберігання – 6 міс. в оригінальній, не відкритій упаковці, при температурі
від 5°C до 35°C.
ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ
Перед початком роботи з продуктом ознайомитися з Сертифікатом
по техніці безпеки. При виникненні запитань звертатися до консультантів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

www.dialcolor.com.ua
М. 098 698 699 0
М. 044 33 195 33
Ф. 044 486 888 2
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Коли все в інтер’єрі враховано, то
це завдяки вдалому поєднанню
кольорового розмаїття Dialcolor 9607
та Dialcolor 8843.
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Підкреслена геометрія форм.
Гра контрасту, де 9605 домінує вдало
з основним світлом 8922.
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Часи і настрої змінилися. Дизайн інтер’єру позбавляється
від стилістичної універсальності, тоді як від конформізму
минулих років нічого не залишилося. І це правильно: вплив
сусідів на індивідуальність смаку в середньому дорівнює
нулю, комбінація 8908 та 9601 підтверджує це.
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Колір 9602 колекції Dialcolor
переслідує єдину мету: знайти точну
відповідність Вашим пристрастям,
почуттю стилю і амбіціям що
гармонійно поєднуються з 8842.
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