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KLONDIKE FERRO 
Na novo konceptiran Klondike Ferro je dekorativni premaz na vodni osnovi, namenjen za notranje prostore, ki 
elegantno posnema oksidacijo železa in njene tipične nianse. 
NANOS PREMAZA KLONDIKE FERRO:  
1.) Efekt rje. 
S čopičem na površino nanesemo en sloj premaza KLONDIKE FERRO s križnimi potegi v vse smeri. Da 
zagotovimo dobro pokrivanje, obdelamo še mokro površino s čopičem brez materiala. Po 8 urah pri 20°C 
nanesemo SOLUZIONE OSSIDANTE z morsko spužvo PV 32, tako da tamponiramo posamezna področja in na 
koncu zapolnimo mesta med temi področji. Čez 3 ure pri 20°C, nanesemo drugo roko (ali več), odvisno od želene 
stopnje oksidacije. 
2.) Efekt oksidiranega bakra 
S čopičem na površino nanesemo en sloj premaza KLONDIKE FERRO s križnimi potegi v vse smeri. Da 
zagotovimo dobro pokrivanje, obdelamo še mokro površino s čopičem brez materiala. Po 10 minutah pri 20°C, s 
kompaktnim delom morske spužve PV 32 nanesemo en sloj L50 Col. 309 RAME na področja, kjer želimo da bo 
viden oksidiran baker. Po 8 urah pri 20°C nanesemo SOLUZIONE OSSIDANTE z morsko spužvo PV 32, tako da 
tamponiramo posamezna področja in na koncu zapolnimo mesta med temi področji. Čez 3 ure pri 20°C, nanesemo 
drugo roko (ali več), odvisno od želene stopnje oksidacije. 
3.) Oksidiran galvaniziran efekt 
S čopičem na površino nanesemo en sloj premaza L50 Col. 301 ALLUMINIO z vertikalnimi potegi. Po 4 urah pri 
20°C s čopičem nanesemo en sloj premaza KLONDIKE FERRO tako, da ustvarimo vertikalne razbrazdane linije 
različnih dolžin. Ko je barva še mokra, jo s čopičem brez materiala oblikujemo v vseh smereh, da ustvarimo 
nepravilnosti in prelive, ki so tipični za naravno rjo. 
ZAŠČITA: 
Da ustavimo oksidacijo in obenem zagotovimo, da se oplesk ne umaže ob dotiku ter ustvarimo zmerno pralnost, 
nanesemo dva sloja premaza FINISH V 16 v razmaku 2 ur, pri 20°C. FINISH V 16 mora biti nanešen vsaj 1-2 dni 
po zaključenem dekorativnem sloju, vendar v odvisnosti od želene stopnje oksidacije. V vsakem primeru se bo 
oksidacija zaključila po 8-10 dneh pri 20°C. Pri efektu rje in efektu oksidiranega bakra FINISH V 16 nanesemo z 
valjem s potegi v vse smeri. Pri oksidiranem galvaniziranem efektu ga nanašamo v vertikalnih potegih. 
PRIPRAVA PODLAGE: 
Prepričajte se da je podlaga trdna in odstranite vse nepravilnosti. 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 
in s volenim valjem, čopičem ali pištolo nanesemo temelj Primer 1200, da prekrijemo površino. 
Po 4 urah pri 20°C lahko nadaljujemo z nanosom željenega efekta. 
TEHNIČNE LASTNOSTI:   
REDČENJE: samo PRIMER 1200 razredčimo s 15-20% vode. 
PORABA: PRIMER 1200 1 L za 8-10 m2 za en sloj, v odvisnosti od vpojnosti podlage; KLONDIKE FERRO 1 L 
za 10-13 m2 za en sloj za efekt rje in efekt oksidiranega bakra in okrog 35-40 m2 za en sloj za oksidiran 
galvaniziran efekt; L50 Col. 309 RAME 1 L za 80-100 m2 za en sloj ; L50 Col. 301 ALLUMINIO 1 L za 12-13 m2 
za en sloj; SOLUZIONE OSSIDANTE  1 L za  9-10 m2 za dva sloja; FINISH V 16 1 L za 5-6 m2 za dva sloja.  
PAKIRANJE: PRIMER 1200 v dozah po 1 L, 2,5 L, 5 L in 12 L; KLONDIKE FERRO v dozah po 1 L, L50 Col. 
301 ALLUMINIO  v dozah po 0,1 L in 0,5 L; L50 Col. 309 RAME v dozah po 0,1 L; SOLUZIONE OSSIDANTE 
in FINISH V 16 v dozah po 0,25 L in 1 L. 
DELOVNA TEMPERATURA: + 10ºC do + 30ºC. 
IZGLED: satenast. 
PRALNOST:  zmerno pralen z vodo, 15 dni po nanosu zaščite FINISH V 16. 
ČIŠČENJE ORODAJ: 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.  
POSEBNA 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. 
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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. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za podana priporočila 
in nasvete. Priporočamo preizkus vseh ciklov na manjši površini, da se prepričate o izidu, posebej oprijemu in 
trdnosti produkta in končnem efektu. Nato nadaljujte z dekorativnim procesom, medtem ko sproti nadzorujete 
dekorativni efekt, saj je KLONDIKE FERRO narejena iz naravnih sestavin in posebnih smol, ki drugače reagirajo 
glede na metodo nanašanja. Vsak cikel nanašanja tako dobi svoj edinstven karakter. Barvni odtenki  se lahko od 
tistih v katalogu razlikujejo za 15% do 20%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, 
da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. 
Opozorilo: predlagamo, da preden nanašate produkt, natančno pregledate videoposnetek efekta, ki ga želite doseči. 
Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo 
odgovornosti za končni izgled izdlekov.  
 


