BORDO ART M
matryca do wykonywania wzoru deski
elewacyjnej w tynku BORDO ART T

WŁAŚCIWOŚCI
 do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
 gotowa do użytku
 elastyczna
 do wielokrotnego użytku
 daje wyraźny wzór deski drewnianej

ZASTOSOWANIE
BORDO ART M to matryca do wykonywania odcisku wzoru deski na tynku dekoracyjnym BORDO ART T. Jest w postaci elastycznej, poliuretanowej
formy (taśmy), wielokrotnego użycia, o wymiarach 2,0×0,2 [m]. Nadaje powierzchni strukturę deski drewnianej z sękami. Dostępna w dwóch różnych
wzorach. Charakteryzuje się wyrazistą strukturą z widocznymi wyraźnie sękami, o średniej głębokości struktury i ryflach szerokich i niezbyt głęboko
ułożonych. Składnik Systemu BORDO ART.
DANE TECHNICZNE
Grupa produktów

SYSTEM DEKORACJI PREMIO

Podstawowe składniki

Poliuretanowa forma

Wymiary

220 x 15 cm

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże

Podłoże do wykonywania wzoru deski stanowi tynk dekoracyjny BORDO ART T przygotowany i nałożony zgodnie z
zaleceniami producenta (patrz etykieta i KT dla BORDO ART T).

Przygotowanie produktu

Bezpośrednio przed wykonywaniem nadawania wzoru, matrycę BORDO ART M należy dokładnie zabezpieczyć
środkiem antyadhezyjnym BORDO ART OIL pokrywając cienką warstwą powierzchnię ze wzorem.

Nanoszenie

Matrycę BORDO ART M pokrytą środkiem antyadhezyjnym, należy przyłożyć do nałożonego tynku BORDO ART T i za
pomocą wałka dociskowego (stalowy lub wałek do tapet) docisnąć. Następnie ostrożnie oderwać matryce od tynku, tak,
aby nie uszkodzić odciśniętego wzoru i dokładnie oczyścić z pozostałości tynku. Czyszczenie matrycy należy
przeprowadzać po każdym odciśnięciu wzoru. Aby uniknąć efektu „powtarzalnego stempla” zalecamy stosowanie
obydwu dostępnych wzorów naprzemiennie oraz obracanie matrycy przy kolejnych wykonywanych odciśnięciach wzoru
deski w tynku i ewentualne ręczne korekty przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Czyszczenie narzędzi

Matrycę poliuretanową BORDO ART M po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć czystą wodą, z dodatkiem
łagodnego detergentu. Następnie rozłożyć w całości (np. na rusztowaniu) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

OPAKOWANIE
1 szt., wzór A, wzór B
PRZECHOWYWANIE
Umytą dokładnie i wysuszoną matrycę BORDO ART M przechowywać najlepiej rozwinięte, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem,
w miejscu z zapewnioną wymianą powietrza.
BHP/PPOŻ
Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe
zasady BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta,
wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają
go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań
lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.
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