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PATINA 
ДЕКОРАТИВНИЙ ВІСК ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОБРОБКИ 

МІНЕРАЛЬНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ВАПНА 
Серія 319 

 

ОПИС 
 
PATINA - декоративний віск для внутрішніх робіт, на 
водній основі, для обробки мінеральних 
декоративних покриттів на основі вапна. 
Використання PATINA дозволяє створювати ефект 
металізованої переливаючої патини на блискучих 
поверхнях. Матеріал представлений у різних 
кольорах. Легкий в роботі, швидко висихає, 
призначений для механічної або ручної поліровки. 
PATINA надає поверхням легку водовідштовхуваність. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: парафінові і поліетиленові воски 
в  емульсії. 
- Пігменти та наповнювачі: райдужні наповнювачі. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: Neutro: 1,01 ± 0,05 
г/мл, Oro, Argento, Bronzo: 1,02 ± 0,05 г/мл. 
- В'язкість: тиксотропна паста. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Декоративні покриття на мінеральній основі. 
- PATINA також можна використовувати для 
декорування не мінеральних декоративних покриттів 
з пористою і абсорбуючою поверхнею. Поверхням, 
декорованим CONCRET_ART, можна легко надати 
індивідуалізм з допомогою PATINA. 
Перед нанесенням обробіть мінеральні декоративні 
поверхні до відповідного матеріалу блиску. На 
матових поверхнях віск не змінює їх естетичний 
аспект.  
Для очищення поверхні використовується суха 
тканина.  
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхня повинна бути щільною, не 
відшаровуватися, сухою. При нанесенні на 

тонкошарові матеріали починайте роботу через 24 
години, для поверхонь з марморина або аналогічних 
товстошарових матеріалів, наносити PATINA слід 
через 48 годин після нанесення останнього шару 
декоративного матеріалу. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: кельма із сталі і вовняна тканина. 
- Кількість шарів: 1. 
- Розведення: готовий до використання 
Спосіб нанесення: 
Нанести один тонкий шар матеріалу PATINA, 
використовуючи тканину. На гладких поверхнях 
можна використовувати сталеву кельму. Коли 
поверхня, покрита PATINA, буде сухою на дотик, 
продовжуйте полірування тканиною. Поверхні 
можуть поліруватися як ручним способом, так і 
шліфувальною машинкою з повстяною насадкою. 
- Для догляду та очищення поверхонь, оброблених 
PATINA, використовуйте суху тканину. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу залежить від типу декоративного 
покриття. При нанесенні на гладкі поверхні з 
середньою поглинаючою здатністю вона складає 15-
25 м2/л. Рекомендується провести попередню пробу 
на окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в готових кольорах: 0070 
Argento(срібло), 0150 Bronzo(бронза), 0190 
Oro(золото) і 0001 Neutro(прозора). 
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ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено відповідно до директив Євросоюзу  
2004/42 / EC (d. Lgs. 161/2006) 
Матеріал не вимагає інформаційних етикеток 
безпеки згідно діючих норм.  Застосовувати матеріал 
згідно з нормами гігієни і безпеки: після застосування 
не викидайте контейнери в навколишнє середовище, 
залишки повинні бути утилізовані як спеціальні 
відходи. Тримати подалі від дітей. В разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку. Для додаткової 
інформації необхідно ознайомитися з Листом 
Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 


