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SABULADOR SOFT 
 
Zapeljiva barva v gibanju, ki prepriča s svojo neenakomerno lepoto. Notranja barva na vodni osnovi z 
nenavadnimi svetlečimi peščenimi efekti. Zahvaljujoč enostavnemu nanosu nam Sabulador Soft 
omogoča ustvarjanje elegantnega, unikatnega in klasičnega ambienta. Sabulador Soft je visoko 
kvaliteten material, saj je paropropusten in pralen. Proizvod lahko brez težav prebarvamo z barvo na 
vodni osnovi brez predhodnega odstranjevanja.  
LASTNOSTI Če želimo doseči barvne odtenke po katalogu, primešamu Sabulador Soft v niansi  
Argento 100 ali v niansi Oro 200 barvi pravo količino COLORI' pigmenta. COLORI' pigmenti so v dozah 
po 80 ml (dozator od 1 ml do 80 ml) in omogočajo natančno odmerjanje pigmenta. Za niansiranje se 
lahko uporabi tudi Valclone mešalni sistem. 
NANOS PREMAZA: 
1. Efekt  s čopičem. Material nanesemo s čopičem PV09 na površino in ga raztegnemo v vse smeri. 
Po 4 urah pri 20oC nanesemo še en sloj z enako tehniko nanašanja.  
2. Črtast efekt. Material nanesemo z valjem PV95 na površino v vseh smereh, zaključimo s potegom 
od zgoraj navzdol. Z ščetko PV88 ali PV89 obdelamo površino z vertikalnimi potegi. Po 4 urah pri 20oC 
obdelamo površino še enkrat z enako tehniko (najprej z valjem, nato s ščetko). 
NAVODILA ZA UPORABO: 
3.  STARE STENE. Odstranimo stare opleske in očistimo površino. Nanesemo nanos temelja Primart 
600, ki smo ga rezredčili s 50 % vode. Po 4 urah pri 20oC nanesemo drugi sloj Primarta 600, ki smo ga 
razredčili z 20-30 % vode. Če stene niso prašnate, nadaljujemo z nanosom Primarta 600, ki smo 
razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 20oC nadaljujemo z nanosom Sabulador Soft barve kot 
opisano v točki 1 ali 2. 
4. NOVE STENE. Stene izravnamo s kitom. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo sloj 
Primarta 600, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode. Po 4 urah pri 20oC nadaljujemo z nanosom 
Sabulador Soft barve kot opisano v točki 1 ali 2. 
TEHNIČNE LASTNOSTI: 
REDČENJE: Sabulador Soft je pripravljen za uporabo, Primart 600 razredčimo s 15-20 % vode. PORABA: 
Sabulador 1 LT za 10-12 m2 efekta s čopičem in 1 LT za 10 -11 m2 črtastega efekta, Primart 600 1 LT za 
10-12 m2. PAKIRANJE: Sabulador Soft v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT v niansah ORO 200 in 
ARGENTO 100; Primart 600 v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT; COLORI v dozah po 80 ml in 480 ml. 
DELOVNA TEMPERATURA: + 5ºC do + 30ºC. ČAS SUŠENJA: prašnato suho po 1 uri, suho po 4 urah. 
Popolnoma suho po 24 urah. VIDEZ: opalen, pol svetleč videz. PRALNOST: ko se popolnoma utrdi 
razvije material svoje lastnosti in je odporen na normalne udarce in drgnjenje. Pralen 15 dni po nanosu. 
Orodje operemo z vodo in milom. SHRANJEVANJE: Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi 
pri temperaturi +10ºC  - +30ºC. ROK UPORABNOSTI: 2 leti. 
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. 


