
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1.  Oczyścić, odtłuścić  i wytrzeć podłoże.
2.  Jesli to drewno, to radzimy je najpierw szlifować. 
3.  Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych cząstek. 
Wszelkie luźne materiał należy usunąć mechanicznie. Każda 
warstwa nie dostosowana do potrzeb i zanieczyszczonia takie 
jak oleje, smary, itp musza być wyeliminowana.
4.  Nałożyć jedną lub dwie warstwy Sottosopra Koloru do 
wnętrz. Ten proces nie jest potrzebny gdy chcemy pomalowac 
drewno ktoremu nie zmieniamy koloru. Odczekać 24 godziny i 
zastosować Sottosopra Lakier Naszkliwny. 

MIESZANIE
1.  Wymieszanie składnika “A”.
2.  Wymieszanie składnika “B”.
3.  Wlać składnik “B” do składnika ”A”. Mieszać przez co 
najmniej 3 minuty za pomocą szpachelki lub płaskiego prętu, 
oczyszczając dobrze boki i spód pojemnika.
4.  Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 minut.
5.  Wlać do plastikowego kuweta malarskiego lub do płaskiego 
pojemnika, z którego bedzie można pobrać wałkiem potrzebna 
ilość.

STOSOWANIE
1.  Zastosuj SottoSopra Na Ceramike wałkiem z białej gąbki.
2.  Zaleca się, aby rozciągnąć produkt, aby uniknąć 
gromadzenia, zwłaszcza w pionie.
3.  Drugą warstwę nakładać po 12 godzinach i zanim miną 24 
godziny.

ŻYWICA BEZBARWNA
DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

0,500 L 
± 5 m2

WEWNĄTRZ POJEMNIKA:
słoik ze składnikiem A, słoik ze 
składnikiem B oraz instrukcje obsługi. 

okres użycia po wymieszaniu 
suche w dotyku
dla ponownego przemalowania 
całkowicie suche

1h
12 h
24 h
7 dni

UWAGA.   SKŁADNIKIEM «A»
Działa drażniąco na oczy.  Działa drażniąco na skórę.  Może 
powodować reakcję alergiczną skóry.  Działa toksycznie na orga-
nizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  Zawiera składniki 
epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
Zawiera Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Bis 
(1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl) sebacate Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.  W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę.  Chronić przed dziećmi.  Stosować rękawice ochronne / 
odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.  W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / 
zgłosić się pod opiekę lekarza.Dysponowania zawartość/pojem-
nik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/ 
narodowymi/ międzynarodowymi ZAWIERA:: CAS.   25068-38-6 
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin 
(number average molecular weight ≤ 700);; CAS.   68609-97-2 
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derives; CAS 16096-31-4 
1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hesane

NIEBEZPIECZEŃSTWO.   SKŁADNIKIEM «B»
Działa szkodliwie po połknięciu.  Działa szkodliwie w kontakcie 
ze skórą.  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodze-
nia oczu.  Może powodować reakcję alergiczną skóry.  Działa 
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki.  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.  Chronić przed dziećmi.  Nie 
wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.  
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu 
/ ochronę twarzy.  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku 
złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
z lekarzem.  Przechowywać pod zamknięciem. Dysponowania 
zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/ 
regionalnymi /narodowymi /międzynarodowymi ZAWIERA: CAS 
2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, CAS 
1760-24-3 N-(3-trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; CAS 
100-51-6 benzyl alcohol

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/j): 140 g/l (2010)
Produkt ten zawiera maks. 50 g/l VOC

Czas podany jest obliczany w temperaturze 20°C
i wilgotności powietrza około 55%.

Nałożenie wałkiem 
(popatrz na Uwagi na bokU)

Wysoka odporność
Wodoodporna 

Łatwe czyszczenie i konserwacja
Narzędzia czyścić acetonem

Przechowywać w temperatUrze > 5°C

przejrzysta bezbarwna o błyszczącym wyglądzie z wysokim poziomem czesci stałejw w w . s o t t o s o p r a . e u k a m e l e o n  d o m u
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Cechy

SottoSopra Lakier Naszkliwny ma ostateczny 
wygląd prawdziwego lakieru o wysokim 
połysku z wyjątkowym wyglądem ceramiki. 
To dwuskładnikowa żywica epoksydowa 
wykończeniowa, przejrzysta, bezbarwna, 
z wysokim poziomem czesci stałej, 
samopoziomująca, o błyszczącym wyglądzie.
Jest to żywica o wysokiej odporności na 
ścieranie i środki czyszczące zwykle stosowane 
do czyszczenia. Tworzy warstwe doskonale 
wodoodporną, odporną również na oleje i 
tłuszcze. Odporna na gorącą wodę (do 50 ° C).

Gdzie może być stosowana

Bezpośrednio: 
- Na drewnie surowym, nawet nie szlachetnym.
Dwoma przejściami, pierwszy służy do 
impregnacji i drugi powinien być wykonany 
wałkiem dozującym, otrzyma się efekt lakieru tak 
jagby użytkownik dal 5 lub 6 warstw farby.
Po pierwszej warstwie, powierzchnia powinna 
być lekko szlifowana.
- Na konstrukcjach metalowych (stoły, regały, itp), 
gdy chcemy, otrzymac wygląd szczotkowanego 
żelaza.
 
Po zastosowaniu SottoSopra kolor do wnętrz
- ceramiczne: zlewy, umywalki, wanny, podłogi, 
ściany
- tynki: ścian, prysznic, kuchnia, laboratoria jako 
wymiennik płytek
- płyty pilśniowe/Masonite/ meble z laminatu: 
meble łazienkowe, kuchenne blatydrewniane 
szafy, regały,
- styropian: różne produkty

Uwagi techniczne i środki ostrożności

Średnia grubość na warstwę: 100 mikronów na 
mokro, około 95 mikronów suchej warstwy do 
300 mikronów na mokro nałożonych wałkiem 
dozującym.

Ile czasu mamy dla aplikacji: należy pamiętać, że 
farba jest dwuskładnikową, po około 1 godzinie 
zmieszania dwóch składników “A” i “B”, produkt 

nie będzie używalny.

Odporność na mycie i odporność na ścieranie: 
odporność na zmywanie i ścieranie zostanie 
osiągnięta po upływie 7 dni od nałożenia 
produktu, po 12 godzinach, natomiast żywica jest 
sucha w dotyku.

Przechowywanie produktu: w temperaturze 
powyżej 5 ° C. Jesli stosowany w okresie 
zimowym radzimy pozostawić go w ogrzewanym 
pomieszczeniu przez trzy lub cztery godziny.
Produkt niejednorodny: W temperaturze poniżej 
5 ° C, część A produktu może sie krystalizować. 
Zaleca się go ogrzac w łaźni wodnej w 
temperaturze 40 ° C.

Żywice epoksydowe nadają się do użytku 
wewnętrznego oraz mogą żółknąć. Do użytku 
zewnętrznego powinny być odpowiednio 
zabezpieczone poprzez kolorowane produkty 
kryjące.

Upewnij się, że masz wszystko

SottoSopra Lakier Naszklliwny zapewnia pokrycie 
10m2 jednym litrem na wartwe, i zapewnia 
pokrycie 2.5 m2 nakładem wałkiem dozujacym. 
Upewnij się że masz odpowiednią ilość. 

Drugą warstwę można nanosić od 12 do 72 
godzin po pierwszym zastosowaniu.
Oprócz produktu, potrzebujesz wałka z gąbki 
o wysokiej gęstości lub wałka dozujacego. 
Szpachelki lub płaskiego prętu, aby móc 
wymieszać dobrze produkt.
Rolka taśmy papierowej do ochrony części ktore 
maja byc chronione, rękawice, ściereczkę nie 
pozostawiajacej włosków.

Nie należy wykonywać malowania w wełnianych 
swetrach i nowych ubraniach, które pozostawiają 
maleńkie włókna.

Obliczenie potrzebnej ilości

SottoSopra Lakier Naszkliwny jest dostepny 
w opakowaniach: 0,250 l (drewna: 0,63 m2 
- ceramika: 2,5 m2), 0,5 l (drewno: 1,26 m2 - 

ceramika: 5 m2).

Uniknąć częściowego mieszania składników, 
gdyby było to konieczne, prosimy aby pamiętać, 
że:
100 ml (odpowiednik 106 g) produktu może 
obejmować 1 m2,

za pomoca wałka dozujacego 0.25 m2 (50cm x 
50 cm)

na 106 g mieszanki trzeba wziąć 70 g składnika 
“A” i 36 g składnika “B”,

Aby zważyć produkt, można użyć wagę kuchenną, 
aby uzyskać dokładność do grama.
70 g (A) + 36 g (B) = 106 g = 1 m2

Nie należy używać tego samego narzędzia aby 
pobrać składnik “A” i składnik “B”.

Zamknąć dokładnie pojemniki.

Z użyciem wałka dozujacego, 106 g może pokryć 
0,25 m2 czyli powierzchnie 50 cm x 50 cm. 

Przygotowanie podłoża

1. Oczyścić, odtłuścić  i wytrzeć podłoże.
 
2. Jesli to drewno, to radzimy je najpierw 
szlifować. 
 
3. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych 
cząstek. Wszelkie luźne materiał należy usunąć 
mechanicznie. Każda warstwa nie dostosowana 
do potrzeb i zanieczyszczonia takie jak oleje, 
smary, itp musza być wyeliminowana.
4. Nałożyć jedną lub dwie warstwy Sottosopra 
Koloru do wnętrz. Ten proces nie jest potrzeby 
gdy chcemy pomalowac drewno ktoremu nie 
zmieniamy koloru. Odczekać 24 godziny i 
zastosować Sottosopra Lakier Naszkliwny. 

Mieszanie

Złe mieszanie może mieć wpływ na suszenie 
żywicy lub może utwórzyc tłuste plamy.
Nie przygotowywać więcej słoików jednoczesnie. 

Pamiętaj, że masz 1 godzine w temperaturze 20 
° C, do wkorzystania produktu po wymieszaniu 
składników. Dane te są zrobione w przeliczeniu 
na 100 g produktu i zmniejszają gwałtownie 
swoja wydajność, gdy mieszanina pozostaje w 
naczyniu, w którym została przygotowana.

Stosowanie

1. Zastosuj SottoSopra Na Ceramike wałkiem z 
białej gąbki.
2. Zaleca się, aby rozciągnąć produkt, aby 
uniknąć gromadzenia, zwłaszcza w pionie.
3. Drugą warstwę nakładać po 12 godzinach i 
zanim miną 24 godziny.

Jesli na drewnie surowcowym: 

1. Nałożyc pierwszą warstwę, rozcieńczoną na 
10% w Rozpuszczalniku 90S150, za pomocą 
wałka welurowego lub z moheru, lub pędzlem 
spalter, jako impregnacja. 

2. Po 24 godzinach szlifowac za pomocą papieru 
ściernego 280-320. Przetrzeć aby ściagnać kurz, 
za pomocą sciereczki zamoczonej w alkoholu. 
3.Nałożyć drugą warstwę za pomocą wałka 
dozujacego, i korygować dopuki nie bedzie już 
śladów nagromadzeń produktu. Produkt może 
być pracowany przez 1 godzine aby usunać 
ewentualne wady. 

Czas 

Suchość dotykowa po upływie 12 godzin, gotowe 
do ponownego malowania po 24 godzinach, 
całkowicie suche w siedem dni.
Podane czasy są zawsze obliczane w 
temperaturze 20 ° C i wilgotności względnej 55%.
W okresie letnim, w temperaturach powyżej 33 
° C i / lub o wysokiej wilgotności, stosowanie 
produktu nie jest zalecane, jak również w zimie 
przy temperaturze poniżej 10 ° C

Porady dla dobrej pracy

Dla optymalnego efektu, można przetrzec 
delikatnie SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, 
papierem ściernym (400 -600), po upływie co 

najmniej 24 godzin po aplikacji, należy przetrzeć 
wilgotną szmatką (nasaczona alkoholem), a 
następnie postępowac zgodnie ze stosowaniem 
żywicy wykończeniowej SottoSopra Lakier 
Naszkliwny.
Zazwyczaj wystarcza 45 minut do nałożenia 0,250 
litrów żywicy. Należy unikać gromadzenia się 
produktu.

Unikać gorących lub bardzo zimnych dni, starać 
się utrzymać w temperaturach od 16 do 30 ° C.

Wszelkie niedoskonałości można usunąć przez 
szlifowanie ich między pierwszą a drugą warstwą.

Jeśli malowanie jest na drewnie, to szlifowanie 
między warstwami jest bardzo istotne, aby 
usunąć włókienka drewna. 

Środowisko, w którym będą prowadzone prace 
musi być wolne od kurzu.

Temperatura otoczenia zmienia czas suszenia. 
W niskich temperaturach, czas suszenia wydłuża 
się, a przy wysokich temperaturach jest krótszy.

W ciągu pierwszych siedmiu dni należy unikać 
używania detergentów. 
Używać tylko lekko wilgotną i wykręconą 
szmatkę.
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