
 

 

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 

 

VELIDOR FINE 
 
Elegantna, polpokrivna barva, ki polepša strukturo stene. Siloksanksa lazura je namenjena za zunaj in 
znotraj in omogoča tako ustvarjanje klasičnega videza stene iz renesančnega obdobja kot ustvarjanje 
trend efektov današnjega časa. Velidor Fine je paropropustna, pralna barva, ki jo lahko enostavno 
rebarvamo in se jo lahko nanaša z različnimi orodji: čopič, rokavica, goba, valj,... 
LASTNOSTI: Za doseganje barvnih odtenkov po katalogu primešamu VELIDOR FINE 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 mešalni system Valclone. 
NANOS: VELIDOR FINE nanesemo s čopičem ali rokavico s krožnimi nanosi na površino. Nanašamo ga 
lahko tudi s čopičem s križnimi potegi ali s potegi v vse smeri. Kot alternativo lahko nanesemo 
VELIDOR FINE na površino s čopičem ali valjem in ga takoj, ko je še moker, obdelamo z rokavico ali 
gobo. Po 6-8 urah pri 200 C nanesemo drugi sloj VELIDOR FINE, če želimo. 
VELIDOR FINE nanašamo na temelj 1200, ki je za zunaj in znotraj. Nanašamo ga lahko tudi direktno na 
površine pobarvane z barvami, ki vsebujejo veliko smole in niso prašnate ter se ne luščijo. VELIDOR 
FINE se lahko direktno nanaša na Bucciato Plastico 539, Plasticio Liscio 509, Isolpaint M399 in 
Anticando 300 in 600. 
PRIPRAVA: 
STARE STENE: Odstranimo staro bravo, ki se lušči in očistimo površino. Nanesemo nanos temelja 
PRIMER 1200, ki smo ga rezredčili s 50 % vode, kot utrjevalec. Po 4 urah pri 200 C nanesemo drugi sloj 
PRIMER 1200, ki smo ga razredčili z 15-20 % vode. Če stene niso prašnate, nanesemo samo sloj ali dva 
Primerja 1200, ki smo razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 200C nadaljujemo z nanosom VELIDOR 
FINE. 
NOVE STENE: Stene izravnamo s kitom. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo samo sloj ali 
dva PRIMER 1200, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 200 C nadaljujemo z nanosom 
VELIDOR FINE. 
TEHNIČNE LASTNOSTI: REDČENJE: VELIDOR FINE z 20-30% vode, PRIMER 1200 s 15-20%. PORABA: 
25-30 m2 / l VELIDOR FINE (1 sloj). 8-10 m2 / l PRIMER 1200 (1 sloj). PAKIRANJE: VELIDOR FINE 1,2,5 
in 5 l. PRIMER 1200 1,5,12 l. Colori 80 in 480 ml. DELOVNA TEMPERATURA: + 5ºC do + 30ºC. Ne 
nanašati v direktnem soncu ali vetru. Izogibajte se dnevom z visoko vlažnostjo ali ledenim površinam. 
ČAS SUŠENJA: na površini suho po 1 uri pri 20°C, suho po 6-8 urah pri 20°C ,popolnoma suho po 24 
urah pri 20°C. VIDEZ: mat. ODPORNOST: 15 dni po nanašanju razvije VELIDOR FINE svoje končne 
lastnosti, postane pralen in paropropusten.  SHRANJEVANJE: Tudi po uporabi shranjujemo v dobro 
zaprti posodi pri temperaturi +10ºC  - +30ºC. ROK UPORABNOSTI: 2 leti v originalno zaprti posodi. 
Delovna temperatura mora biti med +5°C in +30°C. Orodje operemo takoj po uporabi z vodo in milom. 
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. 


