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CRISTALLO  

TECHNICKÝ LIST CRISTALLO 
 
Dekorativní povrchová úprava na vodní bázi s krystalickým efektem 
 
 
Dekorativní povrchová úprava na vodní bázi pro interiéry, na bázi styren-akrylové pryskyřice ve 
vodní disperzi s pigmentovanými mikrokuličkami, metalickými pigmenty a speciálními plnivy. Díky 
speciálním mikrokuličkám, vytváří CRISTALLO v prostředí hru světla a odrazů, což umožňuje 
dosáhnout inovativního řešení, které tvoří velmi moderní prostředí. 
 
Použití CRISTALLO je velmi jednoduché, a dovoluje jak profesionálům tak privátům získat vynikající 
výsledek a luxusní dekoraci. 
 
Zcela omyvatelný a voděoodolný, CRISTALLO není hořlavý a respektuje životní prostředí a zdraví. 
 
Vzhled 
 
CRISTALLO má specifický krystalický efekt, který je výraznější v blízkosti světelných zdrojů. 
 
Použití 
 
Povrchová úprava CRISTALLO je ideální pro vnitřní povrchy a může být aplikována na jakýkoli 
povrch typu sádra, sádrokarton, štuk a na dřevěné a kovové panely, které jsou ošetřené vhodnými 
primery a připravené v souladu s technickým listem. 
 
Příprava povrchu 
 
Povrch musí být připraven s primerem FONDO T1 v tónu vybrané dekorace, dokonale suchý a bez 
vad. Na povrchy, které nejsou nové nebo jsou již malované, je nutné odstranit všechny nedostatky 
škrabkou nebo broušením. Je možné použít také bílou penetraci a aplikovat dekoraci ve 2-3 
vrstvách dle potřeby.  
Povrchy ze dřeva, kovu nebo jiných materiálů musí být ošetřeny vhodnými primery před použitím 
systému CRISTALLO. 
 
Způsob aplikace 
 
Naneste první vrstvu CRISTALLO s použitím štětce nebo kartáče. Naneste na povrch střídavými 
pohyby a jednotném množství. Po cca 3 hodinách naneste stejným způsobem 2. vrstvu. 
 
 
Podmínky aplikace 
 
 Teoretická vydatnost: 6-8 m2/l dle typu povrchu a požadovaného efektu 
 Ředění: produkt může být ředěn vodou dle potřeby, max. 5-10%. 
 Teplota při aplikaci: mezi +5°C a + 36°C 
 Doba schnutí na dotek: cca 3 hodiny (při teplotě +20°C a vlhkosti 75%) 



 Čištění nástrojů: vlažnou vodou 
 Míchání: důkladně promíchejte před použitím 
 
 
Technické vlastnosti 
 
 Balení: 1 l, 5 l 
 Specifická hmotnost: 1,2 kg/l (+/- 3%) 
 Obsah COV: 3,5% 
 Skladovací teplota: mezi +5°C a + 36°C, nesmí zmrznout 
 Odolnost vůči mytí: omyvatelný 
 Reakce na oheň: negativní pokud se použije na nehořlavý podklad, jelikož je na vodní bázi s 

tloušťkou menší než 0,6 mm 
 
 
Barevnost 
 
CRISTALLO je disponibilní v odstínech NCS a RAL s možností dalších variací.  
 
 
Toxikologické údaje  
 
Výrobek neobsahuje těžké kovy, jako je chrom a olovo a neobsahuje žádná rozpouštědla. Výrobek 
není v podstatě nebezpečný, pokud je použity v souladu s technickými specifikacemi. Doporučují 
se normální varovná opatření při manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Balení, zbytky a případná 
rozlití musí být shromážděna a likvidována 
v souladu s národními a regionálními předpisy. Přeprava musí být v souladu s mezinárodními 
dohodami. 
 
 
Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z běžné praxe v oboru bez nároků na výslovné či implicitní záruky. 
Aplikace a používání našich výrobků je mimo naše možnosti kontroly, a spadají proto do výhradní odpovědnosti uživatele. Pro více 
informací kontaktujte výhradního dovozce pro ČR: Decor Italia +420222747087 (Česká republika). 
 


