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SABULA 2 all’ acqua 
 

Vodna barva z žametnim efektom, enostavna za nanašanje in je namenjena dekoraciji notranjih prostorov. 
Proizvod je narejen po najnovejši tehnologiji in zato zelo odporen in trajen. Izdelek je bil razvit z namenom 
ustvarjanja prefinjene elegance brez prevzemanja dominantne vloge v prostoru. Omogoča moderne in 
inovativne rešitve za notranjo dekoracijo.  Sabula 2 je na vodni osnovi, brez vonja, ni vnetljiva in ne draži 
kože. 
 
LASTNOSTI: Za doseganje barvnih nians po katalogu primešamo Sabuli 2 odgovarjajočo količino barvnega 
pigmenta Colori‘ ali uporabimo mešalni sistem Valclone. 
 
NANOS PREMAZA SABULA 2: SABULO 2 zmešamo z 10% vode. Izdelek se nanaša s pištolo, katere šoba 
ima premer 2,5 mm, in pod pritiskom 2-4 atmosfere v oddaljenosti 20-30 cm. Vzorec nanosa je odvisen od 
tipa kompresorja in pritiska.  Prvi nanos nanesemo enakomerno vertikalno in nato horizontalno zaradi boljše 
pokrivnosti. SABULA 2 se posuši po približno 4-6 urah pri 200 C. Sledi drug nanos z enako tehniko. Z manjšo 
količino izdelka izravnamo neenakomeren nanos.  
 
SABULA 2 MAGIC LIGHT: Sabuli 2 dodamo 0,25 L dodatka MAGIC LIGHT na 5,0 L barve in nanesemo 
izdelek na steno z brizganjem. V primeru osvetlitve prostora z umetno svetlobo za vsaj 5 minut in nato 
izklopom svetlobe (popolna tema ali izpad elektrike) se prične barva po par minutah svetiti. Svetleč efekt traja 
1 do 3 ure, odvisno od intezivnosti obsijane svetlobe in izveni po 2-3 urah. Sabula 2 v kombinaciji z dodatkom 
MAGIC LIGHT omogoča varne in udobne prostore. Za večji učinek dodajte barvi večjo količino dodatka MAGIC 
LIGHT (0,5 L na 5,0 L barve Sabula 2). Dodatek MAGIC LIGHT se priporoča za uporabo pri svetlejših barvnih 
odtenkih (C-D-E); pri temnejših barvnih odtenkih (A-B) je učinek blažji. Po dodajanju MAGIC LIGHT dodatka 
so barvni odtenki za občutek svetlejši. Ko dodamo dodatek MAGIC LIGHT barvi, moramo Sabulo 2 uporabiti v 
roku 24 ur zaradi obstojnosti izdelka.   
 
NANOS TEMELJA: NOVE STENE: Površino obrusimo po potrebi. Nanesemo PRIMER 400, ki ga redčimo s 
20-25 % vode, na dele, ki so bili po potrebi kitani. Po 4-6 urah nanesemo PRIMER 400 na celotno površino z 
volnenim valjem v vseh smereh za boljšo pokrivnost. Po 6 urah pri 200C nadaljujemo z nanosom Sabule 2 kot 
je zgoraj opisano. STARE STENE: Odstranimo staro barvo in obrusimo površino. Po potrebi zgladimo s kitom. 
Nanesemo PRIMER 400, ki ga redčimo s 50% vode kot utrjevalec. Po 4-6 urah nanesemo PRIMER 400, ki ga 
redčimo s 20-25 % z volnenim valjem v vseh smereh za boljšo pokrivnost. Po 6 urah pri 200 C nadaljujemo z 
nanosom Sabule 2 kot je zgoraj opisano. 
 
TEHNIČNE LASTNOSTI:   
REDČENJE: Sabula 2 z 10 % vode, Primer 400 z 20-25 % vode, MAGIC LIGHT dodatek je pripravljen za 
uporabo. PORABA: Sabula 2 ca. 1L za 3-4 m2, 2  nanosa; Primer 400 ca. 1L za 14-15 m2, 1 nanos; Magic 
Light dodatek 0,25 L za 5,0 L Sabule 2. PAKIRANJE: Primer 400 0,75 L in 5,0 L; Sabula 2 5,0 L; Colori' 80 ML 
in 480 ML; Magic Light 0,1 L in 0,25 L. Vse izdelke je potrebno pred uporabo premešati.  DELOVNA 

TEMPERATURA: od +5 do +35 C. ČAS SUŠENJA: Suho na površini po 1 uri pri 20 C, suho po 6-8 urah pri 

20 C, trdo in popolnoma suho po 24-36 urah pri 20 C. ČIŠČENJE ORODJA: najprej z vodo nato z 
razredčilo. VIDEZ: satenast mat. ODPORNOST: Ko se nanešen proizvod popolnoma posuši, postane 
površina dobro odporna na udarce in običajno obrabo. PRALNOST: 15 dni po nanosu je barva pralna z vodo 
in mehko gobo, za povečanje pralnosti nanesemo na izdelek nerazredčen zaščitni premaz Finish V16. 

SHRANJEVANJE: Shranjujemo v dobro zaprtih posodah po uporabi pri temperaturi od +10° do +30C. 
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ROK UPORABNOSTI: 1 leto v dobro zaprti posodi, ki ni bila nikoli odprta. Po dodajanju barvnega pigmenta 
je potrebno Sabulo 2 porabiti v roku 15-20 dni, da ne pride do barvnega odstopanja. 
 
VARNOSTNA OPOZORILA: Preprečiti direkten stik s kožo. Ščititi oči in obraz. V primeru stika z materialom izpirati z 
vodo in obiskati zdravnika. Orodje ne smemo prati v vodotokih. 
NAVODILA ZA UPORABNIKA: Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in natančne.  Ne 
prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni odtenki  se lahko od tistih v 
katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, da preverite 
barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne 
prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno 
nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov. 


