
 

Bina d.o.o. 
Puhova 26, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel. +386/2 429 52 90  
E-mail: info@bina.si 
Spletna stran: www.bina.si 

 

VALSETIN 
 
Valsetin podari prostorom edinstven videz s pomočjo magičnega delovanja barve. Notranja barva na 
vodni osnovi za elegantne prostore z videzom svile v raznobarvnih variantah. Obdelamo lahko tako 
popolnoma moderne kot klasično zasnovane prostore. LASTNOSTI Za doseganje barvnih odtenkov po 
katalogu primešamu VALSETIN-u pravo količino COLORI' pigmenta. COLORI' pigmenti so v dozah po 80 
ml (dozator od 1 ml do 80 ml) in omogočajo natančno odmerjanje pigmenta. Preostalih 9 barvnih 
odtenkov (barvni odtenki od 501 do 511) je že pripravljenih. Po želji lahko dodamo Valsetinu dodatek V 
30, da dobimo mat izgled. Z dodatkom V 30 izvedemo tudi vse efekte označene z SOFT v katalogu.   
NANOS PREMAZA:  
1. SVILNAT EFEKT Z LOPATICO: z gladilko ali s plastično lopatico PV 77 nanesemo 0,1 – 0,15 mm 
debel sloj Valsetina na površino. Nanesemo približno 1 m2 in nato oblikujemo z gladilko ali lopatico 
PV77 s križnimi potegi. Tako nastajajo mat in svetleče površine, ki dajejo videz svile. Po nanosu lahko 
nanesemo še en sloj dokler ne dosežemo željenega efekta.  
2. SVILNATO ČRTAST EFEKT: Nanesemo enakomeren sloj Valsetina debeline 0,1 – 0,15 mm z 
volnenim valjem na površino v širini približno 60 cm in višini približno 2 metrov. Dokler je Valsetin še 
moker obdelamo površino s krtačo PV 94 z 30-40 cm dolgimi potegi od zgoraj navzdol in obratno, da 
dosežemo enakomerne črte. Z nanosom nadaljujemo v črtastih vertikalnih odsekih. Enak efekt lahko 
izvedemo tudi horizontalno. V tem primeru pričnemo zgoraj in obdelujemo površino navzdol.  
3. EFEKT ORIENTALSKE SVILE:  Nanesemo Valsetin na površino velikosti 1 m2 z volnenim valjem. Z 
lopatico PV 84 izvajamo z lahkim pritiskom ob površino krožne gibe od spodaj navzgor in od zgoraj 
navzdol dokler ne dosežemo željenega vzorca. Za kote in težje dosegljive površine uporabimo manjšo 
gladilko PV 85.  
4. EFEKT NABRANE SVILE: Nanesemo Valsetin na površino velikosti 1 m2 z volnenim valjem. Z 
lopatico PV 84 izvajamo z lahkim pritiskom ob površino neenakomerne vzdolžne potege od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol dokler ne dosežemo željenega vzorca. Za dekoracijo kotov uporabimo 
lopatico PV 85.  
5. EFEKT S ČOPIČEM: Nanesemo Valsetin na površino velikosti 1 m2 z volnenim valjem. S čopičem 
09 obdelamo celotno površino z neenakomernimi potegi dokler ne dosežemo željenega efekta.   
6. EFEKT TAPETE: Valsetin nanesemo z volnenim valjem z neenakomernimi potegi, da dosežemo 
enakomerno obarvano površino. Po 4-6 urah pri 200C VALSETIN-u istega odtenka kot je podlaga 
dodamo SETOMAT: 0,1 LT za 1,0 LT VALSETIN in 0,4 LT za 4,0 LT VALSETIN. Nanesemo malo 
VALSETINa in SETOMATa na plastično podlago (približno 25x25 cm). Blazino za tamponiranje PV 33 ali 
PV 34 namočimo v VALSETIN z SETOMAT-om na plastični podlagi in ga nanesemo na površino dokler 
ne dosežemo vzorca, ki je prikazan v katalogu. EFEKT ROŽASTE SVILE: Porvšino pripravimo kot pri 
prejšnjem efektu. Kot obdelovalno orodje uporabimo namesto PV 33 ali PV 34 morsko spužvo PV 32.  
NAVODILA ZA UPORABO: 
STARI IN NOVI ZIDOVI: odstranimo staro barvo, ki se lušči in očistimo zidove s primernim izdelkom. Ko 
je površina suha, izravnamo luknje s kitom. Ko se kit posuši, površino pobrusimo na gladko. Nanesemo 
temelj Primer 400, ki smo ga razredčili s 50 % vode kot utrjevalec. Po 4-6 urah pri 200C nanesemo še en 
sloj nerazredčenega Primer 400. Temelj Primer 400 se nanaša z volnenim valjem in križnimi potegi, da 
dosežemo dobro pokrivnost.  Če so stene čiste in neprašne, površino rahlo pobrusimo in nanesemo sloj 
razredčenega temelja Primer 400 na površine, ki so bile kitane. Po 4-6 urah pri 200C nanesemo še en 
sloj nerazredčenega Primer 400. Po 4-6 urah pri 200C lahko nadaljujemo z nanosom Valsetina. 
OPOZORILO: Primer 400 niansiramo vedno v pripadajoči barvni niansi Valsetina.  
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TEHNIČNE LASTNOSTI:   
REDČENJE: VALSETIN in PRIMER 400 sta pripravljena za uporabo. PORABA: VALSETIN  svilnat efekt z 
lopatico 1 LT za 8-9 m2,  svilnato črtast efekt 1 LT za 8-9 m2, efekt orientalske svile  1 LT za 8-9 m2,  
efekt nabrane svile 1 LT za 8-9 m2,  efekt s čopičem 1 LT za 15-16 m2, efekt rožaste svile  1 LT za 15-16 
m2 prvega nanosa in 1 LT za 20-30 m2 drugega nanosa s Setomatom, efekt tapete  1 LT za 15-16 m2 
prvega nanosa in 1 LT za 20-30 m2 drugega nanosa s Setomatom. V različici SOFT, kjer primešamo 
Valsetinu dodatek V30 je poraba naslednja: VALSETIN  svilnat efekt z lopatico 1 LT za 11-12 m2,  
svilnato črtast efekt 1 LT za 11-12 m2, efekt orientalske svile  1 LT za 11-12 m2,  efekt nabrane svile 1 LT 
za 11-12 m2,  efekt s čopičem 1 LT za 18-20 m2, efekt rožaste svile  1 LT za 18-20 m2 prvega nanosa in 1 
LT za 25-35 m2 drugega nanosa s Setomatom, efekt tapete  1 LT za 18-20 m2 prvega nanosa in 1 LT za 
25-35 m2 drugega nanosa s Setomatom.  PAKIRANJE: PRIMER 400 v dozah po 0,75 LT, 2,5 LT in 5,0 LT; 
VALSETIN v dozah po 1 LT, 2,5 LT in 4 LT; COLORI v dozah po 80 ml; SETOMAT 0,1 LT in 0,4 LT, V30 v 
dozi 0,25 LT in 1,0 LT, FINISH V16 0,25 LT in 1,0 LT. Vse proizvode moramo pred uporabo premešati. 
DELOVNA TEMPERATURA: + 5ºC do + 30ºC, ne na soncu. ČAS SUŠENJA: suho po 4-6 urah. Popolnoma 
suho po 18-24 urah. PRALNOST: 14 dni po nanosu razvije material svoje lastnosti in je pralen z vodo in 
običajnimi neagresivnimi detergenti in paropropusten. Različico SOFT moramo zaščititi z enim ali 
večimi sloji zaščite FINISH V16, da dosežemo pralnost. Priporočamo preizkus na manjši površini. 
Orodje operemo z vodo in milom. SHRANJEVANJE: Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi 
pri temperaturi +5ºC- +30ºC. ROK UPORABNOSTI: 2 leti v originalno zaprti posodi.  
 
Varnostna navodila: Preprečiti direkten stik s kožo, zaščititi oči in obraz; v primeru kontakta izpirati z 
vodo in poiskati zdravniško pomoč. Orodja ne 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. 


