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Tuote

CEBOSPARK

Kuvaus

CeboSpark on vesipohjainen akryylipinnoite sisätiloihin, joka luo jännittävän
kontrastisen lopputuloksen. Mattapintaisen maalin seassa on glitter-hippuja, jotka
loistavat valon osuessa niihin.
CeboSpark levitetään pintaan ristikkäisin siveltimenvedoin, joka luo pintaan tuotteelle
ominaisen, elävän lopputuloksen. Efektistä riippuen pinta on läpikuultavan elävä tai
tasaisen yhtenäinen. CeboSpark voidaan asentaa myös ilman glitteriä, jolloin pinta on
tasaisen tai läpikuultavan mattapintainen.
CeboSpark on saatavilla 500 ml ja 1 litran pakkauksissa.

Esikäsittely

Sisäpintojen käsittely: Sopii käytettäväksi kipsi-, kalkki- tai betonipohjaisiin seiniin, sekä
aiemmin maalattuihin seiniin. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pinta
tarvittaessa.
Asenna yksi tai kaksi kerrosta FondoPlus-pohjamaalia telalla. FondoPlus ohennetaan
vedellä 10 %.
Mikäli pohja on huokoinen ja imevä, pohja kannattaa käsitellä Cril Fix-fiksatiivilla ennen
pohjamaalin asennusta. Cril Fix sitoo pohjaa, ja tekee siitä tasaisesti imevän, vähentäen
samalla pohjamaalin menekkiä.
CeboSpark voidaan asentaa siten, että CeboGlitter lisätään molempiin kerroksiin, tai
sen voi lisätä vain toiseen kerrokseen maalia. Lisää tarvittava määrä CeboGlitterjauhetta CeboSpark-maaliin (40g/l). Sekoita huolellisesti. Lisää sekoitettuun tuotteeseen
20% vettä, sekoita huolellisesti.

Värit

Tuote on saatavilla lukuisissa eri sävyissä, CeboSpark -värikartan mukaan.
Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Pintakäsittely

Tasainen efekti: Asenna CeboSpark kahdessa kerroksessa CeboSi siveltimellä (tai
keskikokoisella, tiheällä siveltimellä). Työstä pintaa ristikkäisin reiluin siveltimenvedoin
välttäen teräviä rajoja ja liian paksun kerroksen levittämistä. Kun ensimmäinen kerros
on kuiva voidaan asentaa toinen kerros (n. 6-8 tunnin normaaliolosuhteissa) samalla
tekniikalla.
Läpikuultava efekti: Asenna CeboSpark yhteen kertaan CeboSi siveltimellä (tai
keskikokoisella, tiheällä siveltimellä). Työstä pintaa ristikkäisin reiluin siveltimenvedoin
välttäen teräviä rajoja ja liian paksun kerroksen levittämistä.
Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden
noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan
noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C
ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Efektipinnoite (l)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 200 g/l VOC.
CeboSpark: 30 g/l VOC

Tekniset tiedot

Riittoisuus:

Ohenne

Vesi

Varastointi

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C)
lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja

2

Tasainen efekti: 7 - 8 m /litra
2
Läpikuultava efekti: 10 m /litra
Koostumus:
Neste
Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.
Kuivumisaika:
6-8 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Pakkauskoot:
1l

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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lämmönlähteistä.
Turvallisuus

CeboSpark ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja
etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Cebos Color srl, Italia
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