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DECO GLITTER MINI - festékbe keverhető csillám adalék
A REVCO DECO GLITTER MINI csillám adalék kiválóan alkalmas külső vagy
belső festeni kívánt felületek csillámossá tételére a festéssel egyidőben. A
DECO GLITTER MINI csillám adalékot a már színre kevert REVCO ALFA,
EXTERIOR vagy SILICON falfestékbe kell jól elkeverni és a szokásos módon
felvinni a felületre. Száradás után, beltérben erőteljes megvilágítással éri
el a kívánt hatást, kültérben pedig napsütésben válik láthatóvá az ezüstös,
diszkrét csillogás.
1 vödör (10/15 liter) REVCO ALFA, EXTERIOR vagy SILICON falfestékhez 1
tégely (120 g) DECO GLITTER MINI csillám adalékot javaslunk.

DECO CRYSTAL - lábazatba keverhető csillám adalék

DECO GLITTER MAX - vakolatba keverhető csillám adalék
A REVCO DECO GLITTER MAX csillám adalék REVCO NEO+, VARIO+ vagy
SILICON vakolatba keverve alkalmas régi és új épületek külső homlokzatának,
illetve belső falazatának csillámos hatású díszítésére. Az így létrehozott
felület önmagában nem csillog, látványos megjelenést felhordás és száradás
után, napfényben vagy erőteljes mesterséges megvilágítás mellett ad.
1 vödör (16 kg) REVCO NEO+, VARIO+ vagy SILICON vékonyvakolathoz 1 tégely
(120 g) DECO GLITTER MAX csillám adalékot javaslunk.

DECO PEARL - lábazatba keverhető csillám adalék

A REVCO DECO CRYSTAL adalékot a REVCO ReMix lábazati- és díszítő
vakolathoz ajánljuk. Segítségével a természetes köveket tartalmazó lábazati
vakolaton, pl. N-natúr, W-white, csiszolt kőhatás érhető el. A színezett
kőzúzalékok esetén diszkrét, ásványi csillogó hatás alakítható ki.
Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix lábazathoz
1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez
növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől
függően.

A REVCO DECO PEARL adalékot a REVCO ReMix lábazati- és díszítő
vakolathoz ajánljuk. Segítségével gyöngyházfényű hatás érhető el mind a
természetes, mind a színezett kőzúzalékot tartalmazó lábazati vakolaton.
Elsősorban egyszínű vagy homogén színezetű felületeken érhető el a
legesztétikusabb hatás.
Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix lábazathoz
1 mini vödörnyi (260 g) adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez
növelhető vagy csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől
függően.

DECO BROCADE - lábazatba keverhető csillám adalék
A REVCO DECO BROCADE adalékokat a REVCO ReMix lábazati- és díszítő vakolathoz ajánljuk, hozzáadásával látványos csillámos felület hozható létre, amely
beltérben erőteljes megvilágításban érvényesül leginkább, kültérben pedig napfény hatására válik láthatóvá. A hatféle DECO BROCADE adalék árnyalataihoz
elsősorban a homogén, egyszínű kövek használatát javasoljuk, pl. a fekete (FFFF) alapszínnel keverve mindegyik jól érvényesül. A fehér (WWWW) színhez a
WHITE, a szürke színekhez (AAAA, CCCC) a SILVER, a sötétbarna (DDDD) alapszínhez pedig a COPPER színt javasoljuk.
Az erőteljesebb hatás érdekében, 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix lábazathoz 8 db fiola adalékot ajánlunk, azonban egyéni ízlés szerint ez növelhető vagy
csökkenthető a hozzáadott adalékanyag mennyiségétől függően (4-8 db fiola).
ALAPFELÜLET JELLEMZŐI
Az alapfelület jellemzői megegyeznek a felhasználásra szánt alapfestéknél/alapvakolatnál megadottakkal.
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ALAPOZÁS
Az előkészítési és alapozási teendők megegyeznek a felhasználásra szánt alapfestéknél/alapvakolatnál megadottakkal.
FELHORDÁS
A felhordás eszköze: Megegyezik a felhasználásra szánt alapfestéknél/alapvakolatnál megadottakkal.
A felhordás módja: Megegyezik a felhasználásra szánt alapfestéknél/alapvakolatnál megadottakkal.

MŰSZAKI ADATOK:
Anyagszükséglet:
DECO GLITTER MINI: 1 vödör (10/15 liter) festékhez
1 tégely (120 g) csillám adalék javasolt.
DECO GLITTER MAX: 1 vödör (16 kg) vakolathoz 1
tégely (120 g) csillám adalék javasolt.
DECO CRYSTAL: 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix
lábzathoz 1 tégely (260 g) csillám adalék javasolt.
DECO PEARL: 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix
lábazathoz 1 tégely (260 g) csillám adalék javasolt.
DECO BROCADE: 1 vödör (15 kg) REVCO ReMix
lábazathoz 8 db fiola csillám adalék javasolt.
Feldolgozási hőmérséklet: A feldolgozáskor és a
száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete
is +5°C és +25°C között legyen!
Felületi
száradási
idő:
Megegyezik
a

felhasználásra szánt alapfestéknél/alapvakolatnál
megadottakkal.
Teljes száradási idő: Megegyezik a felhasználásra
szánt alapfestéknél/alapvakolatnál megadottakkal.
Átvonhatóság, javítás:
A DECO MINI vagy DECO MAX adalékkal kevert
csillámos felület a későbbiek folyamán REVCO
EXTERIOR homlokzatfestékkel átvonható.
A DECO CRYSTAL, DECO PEARL vagy DECO
BROCADE adalékkal kevert csillámos felület a
későbbiek folyamán REVCO COVER lábazat- és
betonfestékkel átvonható.
A megadott értékek 20°C-on és 42%-os relatív
páratartalom mellett értendők. Az időjárás
változásával,
alacsonyabb
hőmérséklet
és

TUDNIVALÓK:
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 25°C feletti
hőmérséklettől. Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják.
A terméket és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez
azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és szín ellenőrzés elvégzése alól. A
felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el.
Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis előfordul, bő vízzel mossuk le, szükség esetén
forduljunk szakorvoshoz.

magasabb páratartalom esetén a száradási
tulajdonságok meghosszabbodnak, magasabb
hőmérséklet és alacsonyabb páratartalom esetén
a száradási tulajdonságok csökkennek.
Eltarthatósági idő: A csillám adalék eredeti
bontatlan
csomagolásban,
száraz
helyen
korlátlanul eltartható, nem fagyveszélyes.
Kiszerelés:
DECO GLITTER MINI: 120 g / tégely
DECO GLITTER MAX: 120 g / tégely
DECO CRYSTAL: 260 g / tégely
DECO PEARL: 260 g / tégely
DECO BROCADE: 10 g / fiola

FIGYELEM!
Az összes DECO adalékanyag esetén érvényes,
hogy a bekevert vakolatot / festéket / lábazati
vakolatot maximum 48 órán belül fel kell dolgozni!
A REVCO WINTER vakolatadalék nem adható
DECO GLITTER MAX csillám adalékkal kevert
vakolathoz, mert a csillámszemcséket feloldja!

A termékeinkhez tartozó Teljesítmény nyilatkozatok, Engedélyek és Biztonsági adatlapok elérhetők a www.revco.hu oldalon a Letöltések menüpont alatt!

