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Familia: DECORATIVE 

 

 
 

 
DESCRIERE  

Produs: GLITTERTIX 

Aditiv glitter in diverse tonalități și în emulsie specială neutră. 

 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 

-  Efect decorativ alcătuit din mai multe puncte de lumină reflectată 
-  Separare optimă 
-  Nu este nevoie de trecerea cu cârpa. 
-  Diferite culori 
-  Ușor de utilizat 

 
UTILIZARE 
Trebuie să fie utilizat ca aditiv în vopselurile obișnuite pe bază de apă sau neutre sau colorate, flatting pe bază de apă și 
în lacurile pe bază de apă de toate tonalitățile. Datorită formulei speciale pe bază de gel, adăugarea de GLITTERIX în 
produsele pe bază de apă este facilitată pentru o mestecare optimă fără a se forma cocoloașe, fără reziduuri volatile, și 
cu omogenitate optimă. Dozarea clasică este de 1/10 GLITTERTIX/produs pe bază de apă în volum, dar pentru 
decorațiuni mai mult sau mai puțin vizibile, raportul poate scădea sau poate crește. 
Nu adăugați în produse pe bază de solvenți, sau pe bază de var/silicați. 
Nu îl folosiți în forma în care se află, ci după ce a fost adăugat în produse pe bază de apă. 

 
APLICARE 
Suprafața de vopsit cu GLITTERTIX trebuie să fie pregătită cu tratament corespunzător, și mai precis: 

 
PE SUPRAFEȚE NOI (IPSOS sau MORTAR): pentru o mai bună stabilizare și pentru o mai mare durată în timp, 
suprafața nu trebuie să fie unsuroasă sau prăfuită. Aplicați cu pensula o mână de izolant sau amorsă. Adăugați 
GLITTERTIX în produsul pe bază de apă conform dozelor indicate. După cel puțin 4 ore, aplicați produsul pe bază de apă 
aditivat cu GLITTERTIX preferabil cu trafaletul pentru a distribui glitter mai bine, ținând întotdeauna trafaletul foarte plin 
fără a-l scutura prea mult, și la diluarea specifică a produsului. 

 
PE SUPRAFEȚE DEJA VOPSITE: 
Cu vopseluri pe bază de apă lavabile: chituiți și sablați dacă este necesar; curățați zidul cu burete umed și aplicați o mână 
cu pensula de izolant sau amorsă, doar pe chituiri. Adăugați GLITTERTIX în produsul pe bază de apă conform dozelor 
indicate. După cel puțin 4 ore, aplicați produsul pe bază de apă aditivat cu GLITTERTIX preferabil cu trafaletul pentru a 
distribui glitter mai bine, ținând întotdeauna trafaletul foarte plin fără a-l scutura prea mult, și la diluarea specifică a 
produsului. 
 
cu tempera, vopseluri pe bază de var, sau vopseluri făinoase: chituiți și sablați dacă este necesar; curățați zidul cu burete 
umed și aplicați o mână cu pensula de izolant sau amorsă, pe toată suprafața. Adăugați GLITTERTIX în produsul pe bază 
de apă conform dozelor indicate. După cel puțin 4 ore, aplicați produsul pe bază de apă aditivat cu GLITTERTIX 
preferabil cu trafaletul pentru a distribui glitter mai bine, ținând întotdeauna trafaletul foarte plin fără a-l scutura prea mult, 
și la diluarea specifică a produsului. 

 
Aplicări recomandate: trafalet. 
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Condițiile mediului înconjurător și ale suprafeței: 
Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime și orice altă substanță poluantă. 
Temperatura mediului înconjurător: min. 10°C / max. 35°C 
Umiditatea relativa a mediului înconjurător: < 75% 
Temperatura suprafeței: min. 10°C / max. 35°C 

 
 

DILUARE 
Folosiți diluarea recomandată pentru produsul pe bază de apă la care se va adăuga GLITTERTIX. 

 
DEPOZITARE 
La loc răcoros și bine aerisit. 
Țineți cutia bine închisă, răsturnată, și ferită de îngheț și de sursele de căldură. 

 
CARACTERISTICI FIZICE  (la 20 °C și 50% - 60% U.R.) 

Greutate specifică  1.00  0.15 Kg./l 

 
Vâscozitate                                      gel 

 
Durată de depozitare                       Cel puțin 36 luni 

 
Produsul este disponibil în diferite culori (vezi paleta de culori). 

 
PRECAUȚII 
În afara avertismentelor de risc și precauție care reglementează GLITTERIX în forma de producție și care sunt 
inscripționate pe recipient, se recomandă înainte de a efectua aplicarea produsului, să consultați FIȘA DE SIGURANȚĂ 
respectivă. 
Este bine oricum să utilizați mănuși și ochelari de protecție, să efectuați aplicarea într-un mediu bine aerisit. 


