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PASTELLONE 2.0
Přirodní produkt pro podlahy a stěny

Vlastnosti produktu
Se systémem produktů zcela na vodní bázi, šetrných k životnímu prostředí a vhodných do biostavebnictví, je
PASTELLONE 2.0 ideálním řešením pro podlahy a stěny z jakéhokoli materiálu. Pastellone 2.0: bílý prášek, tónovatelný
speciálními pigmenty TERRE NATURALI disponibilních v 17 různých odstínech. Smíchává se se specifickým pojivem
LINK, příp. s vodou (pouze stěny).

Oblast použití
PASTELLONE 2.0 může být použit pro realizaci podlah, stěn, stropů, dveří, nábytku, díky svému žádanému přírodnímu
efektu a 17 různým přírodním odstínům TERRE NATURALI.

Příprava povrchu
Podklad musí být pevný, vhodný pro zátěž, suchý a musí být bez prachu a odlupujících se částí. Nedostatečně
kompaktní plochy musí být mechanicky odstraněny pomocí brusky, frézy apod., Naopak hladké betonové plochy musí
být mírně zdrsněny. Vždy musí být použit specifický primer pro ukotvení a podkladový materiál, který je dle typu
podkladu možné vynechat.

Příprava produktu
DISPERZE PIGMENTU TERRE NATURALI
Přidejte do 1 balení Pastellone adekvátní množství pigmentu TERRA NATURALE ve vybraném odstínu (např. 200 gr.
TERRA NATURALE pro 10 kg PASTELLONE 2.0) a promíchete nasucho pomocí lopatky dokud nedosáhnete homogenní
směsi a úplného rozptýlení pigmentu TERRA NATURALE.
SMÍCHÁNÍ S POJIVEM LINK
Nalijte do čisté nádoby potřebné množství pojiva LINK, podle tohoto technického listu (např. 3,5 kg LINK pro 10 kg
PASTELLONE 2.0). Přidávejte postupně v menších dávkách PASTELLONE smíchané s TERRE NATURALI a mechanicky
promíchejte do dosažení homogenní směsi. Nechte stát 1-2 minuty a znovu promíchejte stejným způsobem. Nechte
směs odpočinout 10-15 minut před aplikací.
Nepřidávejte dodatečně LINK nebo PASTELLONE poté co jste připravili směs, ani během aplikace.
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Míchací poměry PASTELLONE 2.0 / TERRE NATURALI/ LINK
Pastellone 2.0
Terra Naturale
Link

1 kg
20 g
350 g

5 kg
100 g
1,75 kg

15 kg
300 g
5,25 kg

Způsob aplikace
Po kompletním zaschnutí specifického primeru a / nebo vhodného podkladového materiálu, naneste první vrstvu
PASTELLONE 2.0 nerez hladítkem; po úplném vyschnutí, po přibližně 3 až 4 hodinách v závislosti na podmínkách
prostředí a teplotě povrchu, přebruste povrch brusným papírem zrnitost 100, odstraňte prach a naneste druhou
vrstvu PASTELLONE 2.0 nerez hladítkem.
Po úplném vyschnutí, po přibližně 8 až 12 hodinách v závislosti na podmínkách prostředí a teplotě povrchu, přebruste
povrch brusným papírem zrnitost 100, odstraňte prach a naneste 2-3 vrstvy dvousložkového průhledného laku na
vodní bázi TOPSKIN ve verzi: SATÉN, LESK, MAT (SATINATO, LUCIDO, OPACO).
Pozn. Pouze pro aplikaci na stěny je možné nahradit LINK ve stejném množství čistou vodou.
Pozn. Je možné upravit 2. vrstvu PASTELLONE speciálními dekorativními válečky pro další dekorativní efekt.
Pozn. Pro realizaci kompletně přírodního systému je možné nahradit použití dvousložkového laku TOPSKIN s
ekologickou jednosložkovou finální přírodní ochrannou OLIO EKO.

Technické vlastnosti
METODOLOGIE

JEDNOTKA
MĚŘENÍ

HODNOTY

Kg/Lt

Kg/Lt

cca 1,3

Pevnost v tlaku

EN 1015-11

N/m2

> 25

Pevnost v ohybu

EN 1015-11

N/m2

>6

Koeficient propustnosti pro vodní páru

EN 1745, A. 12

-

< µ 15

Tepelná vodivost

EN 1745, A. 12

-

1 kJ/KgK

TECHNICKÝ ÚDAJ
Specifická hmotnost

Doba zpracovatelnosti při 20°C

-

min.

2 – 3 hodiny

Doba mezi 2 vrstvami

-

hod.

po cca 3 – 4 hodinách

Spotřeba materiálu

-

kg / m2

Skladování

-

-

cca 0,6 kg / m2 1 vrstva
12 měsíců, na suchém místě a v
originálním balení
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Reakční doby (teplota 20°C - vlhkost 50%)
o
o
o

Pot-life: 2 – 3 hod.
Doba schnutí na dotek: 1 – 2 hod. (dle tloušťky vrstvy)
Doba následné aplikace: cca 3-4 hod. (dle tloušťky vrstvy)

Balení
o
o
o

1 kg
5 kg
15 kg

Doporučujeme, před použitím produktů ELEKTA, absolvovat školení na pryskyřičné stěrky
ELEKTA.

Pro více informací kontaktujte společnost Gani +39031905153 (Itálie) nebo Decor Italia s.r.o. +420222747087 (Česká
republika).
Informace obsažené v tomto listu jsou založeny na obvyklých zkušenostech v oboru, bez zvláštních implicitních nebo
expilicitních záruk. Aplikace a použití těchto výrobků probíhá mimo naši kontrolu prostředků, a proto zcela na
odpovědnost uživatele.

