SAPONE VENETIE - Datasheet

Instructies voor Sapone Venetie
Een natoon zeep gemaakt voornamelijk van de olijboom, ter bescherming van kalkoppervlakken
(zoals Stucco Venetie of Marmorino ) buitenshuis, binnenshuis voor natte ruimtes en ook voor het reinigen en
polijsten van gladde kalksteenoppervlakken.

Vrij van conserveermiddelen
Zeer zuinig en zonder schuimvorming
Bijwerken met een voedend effect
Opgelost in gedemineraliseerd water
100% biologisch afbreekbaar
Zonder parfum
Biologisch afbreekbaar
Basis: zuiver plantaardig
In gedemineraliseerd water opgelost
Verbetert de kleurdiepte

Wandreiniging:
Met een oplossing van lauw water en zeep, 1 lepel zeep in 2,5 liter Water. Vuil wordt weggewassen met
een spons en vervolgens gepolijst met een microvezeldoek.

Polijsten van kalk oppervlakken:
Nadat de kalklaag is verdicht, laat het oppervlak ongeveer 2 - 4 uur drogen, afhankelijk van de
klimatologische omstandigheden en het oppervlak. Sapone Venetie wordt vervolgens dun aangebracht met
een Venetiaanse spaan 844/i, overtollig materiaal verwijderen. Herhaal de taak meerdere keren.
De zeep wordt door de kalk in de capillaire poriën gedrukt, reageert met de kalk en er wordt kalkzeep
gevormd. Deze beschermende laag laat het vocht afrollen en stof hecht niet.
Voor het waterdicht maken wordt deze procedure zo vaak herhaald tot dat het materiaal geen vocht meer
kan opnemen. Het beste is der gang met verdunning aan te brengen. (bijvoorbeeld 40ml zeep: 100ml water).
De cijfers zijn gebaseerd op ervaring, die kan verschillen, afhankelijk van de
oppervlaktestructuur
Voor een echt hoogglans resultaat, de spaan verwarmen tot ca. 60 ° C met een strijkijzer of met een hete
lucht gereedschap. De verwarming moet meerdere keren worden herhaald. Deze hete spaan wordt in een
zeer vlakke hoek over het oppervlak getrokken en opnieuw schoongemaakt met een doek. Daarna kan het
oppervlak nog steeds worden gereinigd met een microvezeldoek gepolijst zijn.

Voor buitenshuis gebruikt:
Laat de laatste applicatie Stucco Venetie of Marmorino 2 uur intrekken, breng vervolgens de Sapone Venetie
aan met een Venetiaanse spaan en verwijder het overtollige. Kalkzeep wordt gevormd op de verse
kalk. Deze dunne laag maakt de afwerking waterafstotend en beschermt zo tegen zure regen, die anders de
kalk in gips omzet en vernietigt. Polijsten wordt uitgevoerd met een spaan of met een microvezeldoek.
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Toevoeging voor Stucco Venetie:
Om pasta voor de laatste laag Stucco Venetie soepeler te maken en voor een gemakkelijker verwerking,
worden 5% Sapone Venetie toegevoegd en goed gemengd. Het materiaal wordt gladder en rolt niet
uit tijdens het comprimeren tot glans

TECHNISCHE GEGEVENS
Finish:

Als optimale oppervlakte bescherming

Toepassing:

Kalkpleister o.i.d.

Tinten:

Transparant
Gripbestendig na ongeveer 60 min
Volledig uitgehard na ongeveer 24 uur

Drogen:

Overschilder baar vanaf 30 min.
Belastbaar na ca. 72 uur
Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt
beschermd, hoe langer de levensduur.

Verbruik:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak
(ca. 20-50 ml / m2 per laag )

Gereedschap
reinigen:

Warm water en zeep

Houdbaarheid:

Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 5 jaar
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