
VIDEZ Mat

SESTAVA Izbrane vinil - silosanske smole, polnila in pigmenti  

VISKOZNOST BROOKFIELD 16.000 CPS

PREPUSTNOST VODNE PARE Visoka 

ALKALIJSKA ODPORNOST Odporna

SUHA SNOV 62%

TOČKA BELINE 90 

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik,               
za katre ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.

DIFFANY

Tehnični list

BLIK d.o.o.,Ulica Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija / EU

telefon : +386 (0) 1 518 71 75,  telefax : +386 (0) 1 518 71 76, 

e-pošta: blik.doo@amis.net,  http://www.blik.si

Diffany je mat vinil-silosanska barva na vodni osnovi. Ima visoko vsebnost suhe snovi in koncentracije pigmenta, 
zato ima zelo dobro prekrivnost, po drugi strani pa je dobro pralna. Je visoko paroprepustna in se odlikuje tudi 
po prijetnem vonju. Odporna je na vremenske vplive, zato se lahko uporablja tudi za zunanje površine. Diffany 
barva je idealna za barvanje  mineralnih površin , še posebej ometov in mavčnih površin ali površin izravnanih 
z izravnalnimi masami. Prav tako ima dobro sprijemljivost s polimerno modificiranimi cementnimi materiali, kot 
tudi z večino polimernih površin. Uporablja se kot notranja in zunanja dekorativna barva, zaradi dobre 
sprijemljivosti s podlago pa tudi kot vezni premaz za druge dekorativne barve. 

Način uporabe:
 
Površine, ki se bodo premazale s Diffany barvo morajo biti čiste, brez prahu in slabo vezanih delcev. 
Priporočamo izvedbo v dveh nanosih. Prvi nanos, ki predstavlja vezni sloj s podlago se redči z vodo 
v volumskem razmerju:  barva : voda =  1 : 0,5, drugi zaključni sloj pa v razmerju 1  : 0,4. V primerih, 
ko je vpojnost podlage izrazito neenakomerna priporočamo, da se kot vezni sloj uporabi Acryl emulzija 
( BaseFix), ki je prav tako visoko paroprepustna. Na površinah, kjer se zaključni opleski samo obnavljajo 
v večini primerov zaradi visoke prekrivnosti  zadostuje 1kratni nanos Diffany barve, priporočljiva pa je 
predhodna izvedba testnega polja. Sušenje barve pod normalnimi pogoji ( temperature ca 20ºC, relativna 
vlaga med 50 in 60 %) traja 4 do 6 ur. Barva je pralna po 72 urah. Čas med dvema nanosoma : 4 do 6 ur.

Pakiranje:
2,5L, 5L, 10L
Poraba:
14 – 18m2/L, 1x nanos
Nanašanje:
Čopič, Valjček, Brizgalna pištola 

Priprava površine:
 
Površina, na katero nanašamo barvo mora biti čista, brez umazanij in drobljivih ali krušljivih delcev in prahu. 
V primeru nanosa na že opleskane površine je posebej pomembno, da se odstrani barva, ki se lušči oz. 
odstopa od podlage. 
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