Dekoratiivne vees lahustuv pärlmutrivarjundiga värv annab pinnale sädeleva ja kiirtevalguses
helkiva peene faktuuri. Võimalus kasutada laia värvigammat koos mitmesuguste
pealekandmisviisidega aitab luua unikaalseid ja kordumatuid
peenereljeefilisi pinnafaktuure. BOREALIS-ega kaetud pind on
pesemisele vastupidav. Seda võib kasutada seinte viimistlemiseks
elu-, kontori- ja ühiskondlikes ruumides, kus on kõrge
ekspluatatsioonikoormus. Toonitakse süsteemis RILAKOLOR
(baas А). Varjundi valimisel tuleb arvestada, et kattel on
pärlmutrihelk, st et tegelikul pinnal (seinal) varieeruvad
värvivarjundid (eriti heledad) vaatenurgast või valgustatuse
tasemest olenevalt. Arusaamatuste vältimiseks soovitatakse enne
töö alustamist teha proovivärvimine väikesel katsepinnal või
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planšetil.
Pinna ettevalmistamine. BOREАLIS on mõeldud kandmiseks
puhastele, tugevatele ja kuivadele mineraalpindadele (krohvitud
pinnad, betoon, kips jne), mida on eelnevalt värvitud ühega
järgmistest värvidest: MOVILAT 7, MOVILAT 12 või MOVILAT 25
(foto 1). BOREАLIS moodustab poolläbipaistva katte. Seega
soovitatakse juhul, kui eesmärgiks on värvikihtide vaheline
kontrast, katta pind kõigepealt värviga BOREАLIS värvuselt
kontrastse kihiga. Kui on tarvis saada ühetoonilist pinda, siis peab
esimene pealekantud värvikiht olema toonitud lõppkattega
BOREАLIS ühte tooni.
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Pealekandmismeetod. BOREАLIS on kasutamisvalmis ega nõua
enamasti lahjendamist. Enne pealekandmist hoolikalt segada.
Ümbritseva õhu ja värvitava pinna temperatuur ei tohi olla madalam
kui +10 оС, suhteline õhuniiskus aga ei tohi ületada 85%.
Värv BOREALIS kantakse pintsli abil ühtlaselt 2-3 m2 suuruste
alade kaupa pinnale (foto 2). Seejärel luuakse faktuurne pilt,
siludes veel kuivamata pinda ristküliku- või trapetsikujulise
spaatliga, surudes värvitavat ala spaatli tööpinnaga. Faktuuri
geomeetria sõltub spaatli liikumisest. Ühtlane paralleelne liikumine
loob ühesuunalise faktuuri, sujuvad erisuunalised liigutused aga
lainelise faktuuri (foto 3). Reljeefse joonise täiendamiseks võib
lisada värvi BOREАLIS veel kuivamata kihile, kandes väikese
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koguse värvi otse spaatli tööpinnale ja seejärel jaotades selle
analoogilisel moel mööda pinda laiali.
Värvi BOREALIS kuivamisaeg temperatuuril +20 °C: 2 tundi.
Kulu: 6-9 m2/l.
Värvimiseks kasutatud tööriistad tuleb pärast tööd pesta sooja vee
ja seebiga.
Hoida tihedalt suletud originaalpakendis vähemalt +5 ºС juures.
Mitte lasta külmuda. Lahusti - vesi.
Hoida suletud pakendis lastele kättesaamatult. Kemikaali
allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
kemikaali pakendit või etiketti.
Lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär on selle toote jaoks EL-i maades (kat A/l): 200 g/l
(2010). Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite kogus tootes – 160 g/l.
Pakend:

0,9–1 l plastpurk,
3,6–5 l plastämber
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