
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

1l; 3l, 6l; 12l

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

"piasku", jak również wysoką odpornością na zmywanie oraz możliwością kształtowania dowolnych wzorów.

Sand Pearl daje nieograniczone możliwości w tworzeniu niepowtarzalnych efektów dekoracyjnych, zależnych

▪ Wysoka wydajność;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionejMINERAL PRIM GRANITE*

1 warstwa opalizującej farby SAND PEARLSAND PEARL

▪ W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz

użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Dobre krycie;

▪ Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

▪ Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;

▪ Odporność na zmywanie na mokro;

0,2 kg/m²MINERAL PRIM GRANITE

1kg; 3kg; 10kg; 20kgSAND PEARL 0,2 kg/m²
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Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa, która zapewnia niepowtarzalny efekt

jedynie od inwencji osoby wykonującej dekorację. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń prywatnych

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

"perłowego piasku". Produkt charakteryzuje się połyskiem, łagodnie stłumionym przez drobinki błyszczącego

SYSTEM DEKORACYJNY SAND PEARL
Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa

1. PODKŁAD

2. DEKORACJA

System składa się z 2 produktów:

▪ Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.

oraz w budynkach użyteczności publicznej.

▪ Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.
ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko
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▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

wałka, pozwoli on nanieść równomierną warstwę produktu na ścianę, a następnie używając płaskiego pędzla

należy modelować strukturę w taki sposób, aby uzyskać ciekawe i różnorodne efekty dekoracyjne.

SAND PEARL można z powodzeniem aplikować na ścianę innymi narzędziami malarskimi, np. rękawicą, pacą

typu INOX, pędzlem. 

Produkt jest szybkoschnący, dlatego zaleca się pracować na powierzchni nie większej niż 2-3m².

które mogą się uwidocznić po wyschnięciu farby SAND PEARL.
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SYSTEM DEKORACYJNY SAND PEARL
Opalizująca farba dekoracyjna z domieszką błyszczącego kruszywa

1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM GRANITE, starając się nie pozostawić śladów po wałku,

2. Przed użyciem SAND PEARL należy produkt dokładnie przemieszać. Do nałożenia farby najprościej jest użyć 
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