DESIDERI CRISTALLO
Pó de estrelas

FICHA TÉCNICA

Interior

Embalagem plástica

Trincha

Spalter

Composição
DESIDERI CRISTALLO é um produto decorativo para interiores baseado em polímeros em dispersão aquosa,
pigmentos perlescentes especiais e areias selecionadas.

Fornecimento
-- Embalagens de 2,5 l e 1 l (base prata)
-- Cor: Seleção de cores, só para o sistema tintometrico "Colorlife"

Características
DESIDERI CRISTALLO é um acabamento de efeito areado metalizado particularmente indicado para a decoração
de interiores tanto em estilo clássico como moderno. Permite obter acabamentos com um aspeto áspero e metálico,
particularmente brilhantes, que geram agradáveis jogos claro/escuro, variáveis em função do trabalho realizado e da
incidência da luz.

Aplicação
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DESIDERI CRISTALLO pode ser aplicado sobre rebocos de acabamento e regularizadores (à base de ligantes
hidráulicos, cal ou gesso), gesso cartonado e em superfícies já pintadas. Estes suportes devem apresentar-se
consistentes, com um bom acabamento e devidamente regularizados. Nas superfícies que apresentam tintas laváveis
de natureza orgânica deve-se verificar previamente a adesão para a aplicação do produto DESIDERI CRISTALLO.
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Preparação do suporte
Garantir que a superfície a decorar é sólida, consistente, seca, livre de pó, sujidade, etc. Remover eventuais eflorescências
presentes e as partes lascadas de tintas antigas através de escovagem. Em caso de suportes previamente tratados
com tintas à base de têmpera ou cal, removê-las mecanicamente.
Para suportes irregulares, aconselha-se uma regularização com o estuque em pasta FAST 299. Na eventualidade
de suportes particularmente irregulares, ásperos e com presença de pontos descontínuos, aconselha-se, antes da
aplicação do estuque em pasta FAST 299, efetuar uma regularização, através de um barramento armado com o bioreboco de acabamento S 605 e rede em fibra de vidro resistente aos álcalis FASSANET 160. Este procedimento é
também fortemente aconselhado, para prevenir e minimizar eventuais formações de fissuras do suporte, que podem
influenciar negativamente a estética. A preparação da base prevê a aplicação de um fixador aquoso em microemulsão,
sem solventes, de forte penetração tipo MIKROS 001 seguido de uma ou mais demãos da base de preparação FX 526,
a fim de regular o grau de absorção e favorecer a adesão do produto DESIDERI CRISTALLO.

Aplicação
DESIDERI CRISTALLO está pronto a usar, sendo diluível com 5% de água no máximo.
Depois de ter preparado adequadamente a base, DESIDERI CRISTALLO pode ser aplicado em duas demãos. Para
obter um efeito claro/escuro mais acentuado, DESIDERI CRISTALLO é aplicado numa única demão; é aplicada uma
segunda demão para obter um efeito mais compacto e uniforme. O produto pode ser aplicado com pincel (spalter ou
trincha) em pequenas zonas, fazendo movimentos contínuos cruzados e casuais ou regulares e unidirecionais a fim de
obter o efeito desejado. Antes que o material seque, repassá-lo delicadamente com um pincel limpo para distribuir as
areias presentes e orientar os pigmentos perlescentes melhorando o efeito final.
As pastilhas que compõem o catálogo de cores de DESIDERI CRISTALLO (VAR 518-07/2016) foram obtidas com
a aplicação de uma única demão de produto; a aplicação de uma segunda demão de produto leva a um resultado
estético e cromático mais intenso e uniforme.
A perceção visual da cor da tinta escolhida é influenciada pela disposição dos pigmentos perlescentes, que
varia em função do modo de aplicação utilizado.

Observações
•
•
•
•
•
•

Produto para uso profissional.
Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a
75%.
• Aplicar apenas em rebocos sazonados e secos.
• É sempre aconselhável realizar um teste de adesão sobre o suporte.
• Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos mais frios, dado que existe a possibilidade de se soltar do reboco.
• Durante a aplicação, evitar fortes oscilações térmicas no aquecimento dos ambientes.
• Evitar a aplicação na presença de humidade de ascenção capilar.
• Retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote ou, eventualmente, misturá-lo entre
si antes do início do trabalho.
• As cores que utilizem corantes orgânicos, mesmo sendo aplicadas em interior, não estando expostas a radiação
luminosa, seja natural ou artificial, podem sofrer, pela sua natureza, uma descoloração não homogénea.
DESIDERI CRISTALLO deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Qualidade
DESIDERI CRISTALLO é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas
são rigorosamente selecionadas e controladas.
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Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12
meses.

Características Técnicas
Peso específico
aprox. 1,34 kg/l
Rendimento (*)
7-10 m²/l com uma demão
Resistência à lavagem e à esfrega húmida segundo EN
Classe II
13300
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da
Classe de emissões do produto
República Francesa de 19 de abril de 2011
na base tintométrica silver: classe A+
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE). Cat. A/I, BA: COV máx. 200 g/l (janeiro 2010); COV produto bases tintométricas < 1
g/l; COV produto pintado < 15 g/l
(*) Os valores de rendimento são referentes ao produto aplicado sobre suportes lisos e mediamente absorventes; é oportuno determiná-los com um
teste preliminar sobre o suporte específico, fazendo o mesmo relativamente à cor escolhida.
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Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o
caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir
modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.
Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência
Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail area.tecnica@fassabortolo.com.
Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.
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