
TECHNICKÝ LIST 

EL FERO – AKTIVÁTOR EL FERO 

Dekorativní úprava interiérů a exteriérů efekt rez. 

POPIS PRODUKTU 

EL FERO je dekorativní výrobek na vodní bázi, který se skládá z podkladního materiálu EL FERO a k dokončení 

okysličovadlo v antickém provedení -  EL Fero AKTIVÁTOR. 

Použitím aktivátoru EL Fero na produkt EL Fero, vytvoříte přirozený efekt rzi, jak by se vyskytoval na železném 

povrchu pod vlivem počasí. 

APLIKACE 

Při dodržení systému aplikace, můžete aplikovat EL Fero na : 

• staré syntetické nebo minerální nátěry,

• staré sádrové nebo vápenné omítky,

• štukové omítky

• nové omítky

• povrchy ze sádrokartonu.

Není vhodné použít tento typ na konečné povrchové úpravy čerstvých minerálních povrchů, protože může ohrozit 

proces oxidace tekutého aktivátoru. 

Neaplikujte při výskytu vlhkosti. 

PŘÍPRAVA POVRCHU 

Očistěte povrch  od prachu nebo jiných nečistot. V přítomnosti plísní nebo řas ošetřete vhodným tekutým 

produktem, nazvaným DETERGENTE ANTIMUFA, odstraňte všechny nesoudržné části podkladu. Jakmile bude 

povrch dokonale čistý, pokračujte s aplikací adhezním nátěrem FONDO RUVIDO s cílem dosáhnout homogenní 

povrch bez rozdílů ve vstřebávání. 



 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

    EL FERO   EL FERO ATTIVATORE 

Vzhled produktu:  Pasta    Tekutina 
Ředění:   5%-10% vodou   Připraven k použití 
Applicazione  Váleček nebo štětec  Molitanový váleček, štětec, houba nebo stříkáním 
Vydatnost   4-9 m2/kg    8-14 m2/l 
(pozn. Vydatnost se mění dle povrchu a dle požadovaného efektu)     
 
 
 

APLIKACE PRODUKTU 

 

Když je povrch zcela suchý, můžete pokračovat s aplikací EL Fero a později, po úplném zaschnutí naneste vrstvu EL 
Fero AKTIVÁTOR, po dokonalém zaschnutí naneste druhou vrstvu v potřebném množství, aby se dosáhlo 
požadovaného efektu. Čím více se aktivátor  aplikuje, tím intenzivnější je účinek oxidace. 

 

 

 
OCHRANA VENKOVNÍCH POVRCHŮ 

FINITURA FLOOR 
 
BAREVNÁ ŠKÁLA 
Nelze barvit. 
 
BALENÍ 
EL FERO:  1kg, 5kg , 15 kg 
EL FERO ATTIVATORE:  1 l 
 
 

UPOZORNĚNÍ 

 

Doporučuje se dokončit každou práci s materiály ze stejné sériové výroby. 
Tento materiál může být aplikován a uložen při teplotě mezi + 5 ° C a + 35 ° C 

Materiál v originálním balení vydrží 1 rok. 
Po ukončení aplikace důkladně očištěte použité nástroje vodou. 
 
 
 
Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, 
přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího 
upozornění. 
 
Vydání 05/2014 

 
 



 

TECHNICKÝ LIST 

EL RAME  – AKTIVÁTOR EL RAME 

Dekorativní úprava interiérů a exteriérů efekt měd. 

 

POPIS PRODUKTU 

EL RAME je dekorativní výrobek na vodní bázi, který se skládá z podkladního materiálu EL rame a k dokončení 

okysličovadlo v antickém provedení -  EL Rame  AKTIVÁTOR. 

Použitím aktivátoru EL RAME na produkt EL RAME, vytvoříte přirozený efekt mědi, jak by se vyskytoval na 

měděném povrchu pod vlivem počasí. 

 

APLIKACE 

Při dodržení systému aplikace, můžete aplikovat EL Rame na : 

• staré syntetické nebo minerální nátěry, 

• staré sádrové nebo vápenné omítky, 

• štukové omítky 

• nové omítky 

• povrchy ze sádrokartonu. 

 

Není vhodné použít tento typ na konečné povrchové úpravy čerstvých minerálních povrchů, protože může ohrozit 

proces oxidace tekutého aktivátoru. 

Neaplikujte při výskytu vlhkosti. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU 

Očistěte povrch  od prachu nebo jiných nečistot. V přítomnosti plísní nebo řas ošetřete vhodným tekutým 

produktem, nazvaným DETERGENTE ANTIMUFA, odstraňte všechny nesoudržné části podkladu. Jakmile bude 

povrch dokonale čistý, pokračujte s aplikací adhezním nátěrem FONDO RUVIDO s cílem dosáhnout homogenní 

povrch bez rozdílů ve vstřebávání. 

 

 
 



 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

    EL RAME   EL RAME ATTIVATORE 

Vzhled produktu:  Pasta    Tekutina 
Ředění:   5%-10% vodou   Připraven k použití 
Applicazione  Váleček nebo štětec  Molitanový váleček, štětec, houba nebo stříkáním 
Vydatnost   4-9 m2/kg    8-14 m2/l 
(pozn. Vydatnost se mění dle povrchu a dle požadovaného efektu)     
 
 
 

APLIKACE PRODUKTU 

 

Když je povrch zcela suchý, můžete pokračovat s aplikací EL Rame a později, po úplném zaschnutí naneste vrstvu 
EL Rame AKTIVÁTOR, po dokonalém zaschnutí naneste druhou vrstvu v potřebném množství, aby se dosáhlo 
požadovaného efektu. Čím více se aktivátor  aplikuje, tím intenzivnější je účinek oxidace. 

 

 

 
OCHRANA VENKOVNÍCH POVRCHŮ 

FINITURA FLOOR  MATNÁ A LESKLÁ 
 
BAREVNÁ ŠKÁLA 
Nelze barvit. 
 
BALENÍ 
EL RAME:  1kg, 5kg , 15 kg 
EL RAME ATTIVATORE:  1 l 
 
 

UPOZORNĚNÍ 

 

Doporučuje se dokončit každou práci s materiály ze stejné sériové výroby. 
Tento materiál může být aplikován a uložen při teplotě mezi + 5 ° C a + 35 ° C 

Materiál v originálním balení vydrží 1 rok. 
Po ukončení aplikace důkladně očištěte použité nástroje vodou. 
 
 
 
Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, 
přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího 
upozornění. 
 
Vydání 05/2014 

 
 


