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СЪСТАВ   Покритие на база на въздушна вар и подбрани инертни вещества. 

 

СВОЙСТВА                 СТЕПЕН НА РАДПРОСТРАНЕНИЕ НА ИЗПАРЕНИЯ ОТЛИЧНА  
НЕПРОЗРАЧНОСТ     СРЕДНА  
ЗАМЪРСЯВАНЕ     НИСКО 
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО     1450–1550g/l  
СЪХНЕНЕ      Повторно 12h  
ТВЪРДА МАСА В ТЕГЛО    47-51% 

 

СЪХРАНЕНИЕ       Продуктът е с трайност 2 години, при съхранение в оригиналната опаковка и при 
относителни температури между +5°C e +30°C. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ             Бял. 
Цветовата гама е обогатена в нюансите на цветовия каталог “Venetian”. Оцветяването 
се извършва по системата Arreghini Colors 16. Между две различни партиди при 
оцветяване е възможно да има лека разлика, препоръчва се обработката на 
повърхността да се извърши с боя от една партида. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ         Подходящ е за декорация и защита на нови и повърхности в процес на поддръжка, на 
база различни основи като мазилки с различен състав (цимент, вар, смес), бетон и 
фибер цимент, гипсокартон, гипс и стара боя, и във всички случаи, когато от 
продуктът се изисква да отговаря на критериите за био-строителството и в часност : се 
търси естетичен ефект. Поради своята изключително минерална структура е 
препоръчително Grassello да не се прилага върху водоразтворими бои. 

 
СРЕДСТВА                    Мистрия Inox. 

 

РАЗРЕЖДАНЕ  Готов за употреба. 
 

 

РАЗХОД   2,5-3,3m2/kg за слой 
 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ 
+5°C  +30°C 

 
СИСТЕМИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 
Нови циментови мазилки, вароциментови замазки, мазлки на база хидратна вар, готови смеси 
 
1.    Премахват се следите от прах,  и повърхността се изглажда с Stucco Light; 
2.    Изглаждане на повърхността с кит Grassello за изравняване на основата; 
3.    След 12 часа се нанася един допълнителен пласт за изравняване на основата; 
4.    След 12 часа се шлайфа с шкурка, за да се загладят евентуалните несъвършенства;    

Отстранява се прахът и се нанасят на петна от малки количества материал, като 
преди пълното му изсъхване се набива и полира с иноксова мистрия. 

 
Армиран бетон, бетонни панели, гипсови замазки, гипсокартон, стари синтетични бои 
Предварително се нанася един слой Unifix  Fine и се изпълняват т. 2, 3, 4. 
 

ОБЩО 
ОПИСАНИЕ 

Стенно минерално покритие на база въздушна вар, като гладка сатинирана замазка, с 
висока дифузия на водни пари, с консумация от 0,7  kg/m2. 
 

 

ПРЕПОРЪКИ                За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  
подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP 
Arreghini. 
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Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при 
температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на 
работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации. 
Техническите данни имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от 
среда и условия на прилагане, е наложтелно да се провери пригодността на продукта и 
неговата ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място на 
употреба. 


