AMARSIS
AMARSİS, akrilik emülsiyon esaslı, gümüş veya altın bitişli
dekoratif kaplamadır.

TANIMI

AMARSIS, akrilik emülsiyon esaslı, gümüş veya altın bitişli dekoratif kaplamadır.

UYGULAMA
ALANI

Her türlü iç duvara derinlik ve karakter katan AMARSIS duvar, sıva, brüt beton ve ahşap
yüzeylerde yüzey hazırlık sonrası uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

l

YÜZEY
HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten
sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı
ve yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO AMARSIS PRİMER ile astarlanmalıdır.

İç mekânlar için dekoratif bir malzemedir.
l Kendine özgü metalik ve tanecikli yapısı uygulanan ortamlarda modern ve zarif bir
görüntü yaratır. Bu tanecikli yapı ve tonlama etkisi, düzgün olmayan duvar yüzeylerini
kolayca saklar.
l Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
l Parfüm özelliği sayesinde uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

AMARSIS ürünü fırça ve mala ile 2 farklı şekilde uygulanabilir.
l Fırça Uygulamasında;
Kullanıma hazır olan AMARSİS inceltmeden bir spatula ile yavaş ve yumuşakça karıştırılır.
Karıştırma esnasında mekanik aletlerden yararlanılmaz. Ardından yatay fırça ile bir kat
uygulanır. Yaklaşık 25 dakika sonra çelik mala kullanılarak yüzey düzleştirilir.
l 23°C’de, 4-5 saat sonra fırça ile ikinci kat uygulanır. Bu uygulamadan yaklaşık 1 saat
sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, açık ve
koyu renk tonları oluşturulur.
l Mala Uygulamasında;
AMARSİS inceltilmeden çelik mala ile bir kat uygulanır.
l 23°C’de 4-5 saat sonra 2.inci kat yine aynı şekilde çelik mala ile uygulanır. Yaklaşık 1 saat
sonra ise yüzeye çelik mala ile basınç yapılarak renkli parçacıklar ezilip küçültülür, Açık ve
koyu renk tonları oluşturulur.
l Uygulama sırasında ve sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve
ortamın +5 ˚C’nin altında ve +35˚C üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
TALİMATI

l

KURUMA
SÜRESİ

23˚C’de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma 24-48 saattir.

TEORİK
TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için
(mala ve fırça uygulaması);
l 1 lt ile 7,5 – 9 m²,
l 1 kg ile 7,5 – 9 m2 alan boyanır.
l 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 110 – 130 ml ve 110 – 130 gr’dır.

DEPOLAMA

l

P 102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız
Not: Daha fazla teknik bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu ‘nu (GBF) inceleyiniz..
l

.yıl

