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Помощ за работа с NAWTONE Stain NWRT 91 

(имайте в предвид също така и техническата спецификация за NAWTONE Stain NWRT 91) 

 

За постигане на най-добри резултати, моля прочетете тази инструкция преди да ползвате продукта. 

 

Подготовка за работа 

 

Уверете се, че стените, зидарията или бетона, ако са третирани с различни химикали, то те са 

неутрализирани. Проверете за структурната цялост и здравина на повърхността която ще обработвате. 

Бъдете сигурни, че повърхността е с неутрално pH, защото в противен случай всички гаранции ще 

отпаднат. Алкалните основи и соли трябва да бъдат неутрализирани преди работа със съответния 

материал в зависимост от типа на третираната повърхност. Повърхностите трябва да са сухи и чисти от 

субстанции които могат да попречат на сцеплението и проникването на стейнинга. 

Работата с NAWTONE Stain NWRT 91 е възможна при температури между + 5° С и + 40° С. 

 

Смесване 

 

Основни познания по теория на цветовете биха Ви помогнали при смесването на NAWTON стейнинг, но 

при всички случаи най-добри резултати се постигат чрез проба. 

Този продукт е произведен на водна основа и се разрежда и смесва с вода. Никога не го използвайте в 

концентриран вид както Ви е доставен. Разбъркайте оригиналния материал добре и след това добавете 

вода. Водата служи като субстрат и дава възможност на стейнинга да проникне в основата. Всяко отделно 

покритие трябва да е с еднакъв вискозитет и интензивност на цвета. Колкото е по-разредена сместа, 

толкова резултатът ще е по-добър. Като цяло, ефектът от нанесени два по-редки слоя е по-добър 

отколкото от един по-гъст. Колкото е по-разредена е сместа, толкова по-лесно и бързо се работи с нея, 

има по-естетичен вид и по-добра устойчивост.  

За постигане на желания цветови нюанс, постепенно увеличавайте количеството добавяна вода до 

постигането на колкото е възможоно по-разредана смес и получаване на правилния интензитет на цвета. 

Нашата таблица за цветовете дава необвързващи насоки за процента разреждане с вода. 

 

Нанасяне 

 

NAWTONE Stain NWRT 91 може да се нанася на ръка с четка, мече или гъба или да се пръска с 

бояджийски пистолет или машина. 

 

Пробна повърхност 

 

Препоръчваме Ви, преди цялостната обработка на повърхността, да изпробвате сместа на някое по-малко 

видно място на обекта. Дайте достатъчно време на пробата да изсъхне, защото само тогава може да се 

определи крайния цветови нюанс. 

 

Изсъхване 

 

След окончателното изсъхване на покритието ( около 12 часа в зависимост от температурата и 

проветривостта ) проверете за неговата еднородност. Ако е необходимо, поправете съответната област. 


