
 

 
 

 

Matt Satin Gloss 

 

 Aprašymas 

 
Paruoštas monolitinis mišinys, pritaikytas naudoti ant horizontalių ir vertikalių paviršių. Dėl savo specialios sudėties ir 
skaliaro užpildo, suteikia puikią ir lygią apdailą, yra šviesiai pilkos spalvos, taip pat gali būti tonuojamas pagal Berling 
tonavimo sistemą.  Tinkamas konstrukciniams(grindys, sienos, laiptai, pastatų blokai, vonios kambariams ir t.t.) taip pat ir 
nestruktūriniams (mediniai baldai, stalai ir t.t.) paviršiams. Gali būti naudojamas tiek vidaus, tiek išorės darbams, esant 
tinkamam paruošimui. 

 Paskirtis 
 

Apsaugo visus paviršius nuo kasdienio dėvėjimosi, oro ir mechaninio poveikių suteikian   puikų estetinį efektą pagal 
aukščiausius standartus. 

 Produkto specifikacija: 
 

    Pakuotė: 

15kg 
 
 
 

Bazės: 

- 
 
 
 

Išeiga: 

1,5 - 1,7 kg/m2/mm 

 

 Paruoštas naudoti 

mišinys; 

 Atstumiantis vandenį; 

 Didelio elastingumo; 

 Turi priešpelėsinių 

savybių; 

 
 Tolygus spalvos pasiskirstymas viso darbo 

metu; 

 Nesukrenta; 

 Gali būti spalvinamas  

 

 
Džiuvimas: 

            2-4 valandos 

                  

 Spalvos 

 
Gali būti 60 atspalvių pagal the Berling Color Studio spalvyną. Bazinė spalva yra labai šviesiai pilka. Pridėjus balto 
pigmento gaunama balkšvos spalvos. 

 
Uždėjimas: 

Plastikine arba metaline 

glaistymo mentele 

. 

 Sluoksnio storis ir išeiga 

 
Teorinė išeiga 1,5-1,7 kg/mm/m2 priklausomai nuo užnešimo metodo. 
 

Rekomenduojamos sistemos 

Seni ir nauji paviršiai. / Siūlomos sistemos aviršiams: 
Sienos ir grindys iš armuoto betono ar cemento mišinio – gipso ar plaušo plokščių – Ytong – sintetinės ar žalios medienos ir kt. 

 

 
      
Išmaišyti mišinį iki 

vienalytės masės. Leisti 

pastovėti 5 minutes ir 

tada dirbti  
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Gruntas Kvarcinis gruntas. 1 sluoksnis. 

Galutinis sluoksnis Deco Ciré 2 sluoksniai su 24 val. 
intervalu. 

Apsauga 

buitiniam 

naudojimui 

Force, apsauga galutinio 

sluoksnio(dedama po 4 parų) 

2 sluoksniai. 

 



Pakuotė: 

15kg 

 
 
 

Bazės: 

- 

 
 
 

Išeiga: 

1,5 - 1,7 kg/m2/mm 

 
 

Seni ir nauji, lygūs, blizgūs ir neįgeriantys paviršiai: 
    Siūloma sistema ant paviršių: keramikinės plytelės, granito plytelės, marmuras

 
                    Džiuvimas: 

                        2-4 valandos 
 

 
 

Uždėjimas: 

Plastikine arba metaline  

glaistymo mentele.  

 
 

 Išmaišyti mišinį 

iki vienalytės masės. 

Leisti pastovėti 5 min. 

ir tada dirbti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application conditions 

Apply when ambient temperature is 10-35˚C and relative humidity of 80% maximum.  
 

Naudojimo instrukcijos
 

Gerai nuvalyti paviršių nuo dulkių, druskų, pelėsio, senų atsilupinėjusių dažų, betono dalelių ir t.t. Prieš 
naudojimą gerai suplakti. Prieš dedant, panaudoti specialų priedą B sąntykiu 0,5 kg : 15 kg Deco Ciré ir gerai 
sumaišyti. 

Vertikalūs paviršiai: Užnešti specialų gruntą ant paviršiaus ir uždėti Deco Ciré naudojant plastikinę arba 

metalinę glaistymo mentelę, priklausomai nuo norimo išgauti efekto. Paviršiaus apsaugai ir atsparumui 
drėgmei suteikti visada naudokite rekomenduotinas apsaugos sistemas.  
Grindys, laiptai ir t.t.: Užnešti specialų gruntą ant paviršiaus ir uždėti Deco Ciré naudojant plastikinę 

arba metalinę glaistymo mentelę, priklausomai nuo norimo išgauti efekto. Geresniam mechaniniam 
atsparumui naudojant tinklelį 140-160 g/m

2
 po pirmo Deco Ciré sluoksnio, taip pat ir kompensacinėse 

jungtyse, jei plotas viršyja 25 m
2
. Paviršiaus apsaugai ir atsparumui drėgmei suteikti visada naudokite 

specialius lakus. 
 

Pasirinktinai, tinklelis mažiems (virtuvės stalviršiai – 60 gr) ar didesniems plotams (grindys – 140-160 gr) 
sutvirtina konstrukciją. Be to, susitraukimo ir plėtimosi siųlių projekcija užtikrina tolygų mechaninių judėjimų 
stebėjimą. 
Užnešant, naudoti specifinį priedą Komponentas B sąntykiu 0,5 kg:15 kg 
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Apsauga vonios kambariams Berocyd 111, ypatingai vonios 

kambario paviršiams (dedamas bent po 7 

dienų po Deco Ciré galutinio sluoksnio). 

2 sluoksniai. 

Apsauga intensyviai 

naudojamiems paviršiams  

Dvikomponentinis lakas. 2 sluoksniai 

(Kiekvienas sluoksnis dedamas 

24-48 val. intervalu). 

Neprivaloma 

Paviršiams, didesniems nei 25m2. 

Šarmams atsparus tinklelis 140 - 160gr. (Naudojant tinklelį, 

reikalinga daugiau Deco Ciré sluoksnių ) 

 

Sukibimo gruntas Berocyd 111 

Pridedant kvarcinio smėlio. 

1 sluoksnis ir per 48 val. 

uždėti galutinį sluoksnį. 

Galutinis sluoksnis Deco Ciré  2 sluoksniai 

Intervalas tarp sluoksnių – 24 val. 

Apsauga 

buitiniam 

naudojimui 

Force, apsauga galutinio 

sluoksnio(dedama po 4 parų) 

2 sluoksniai. 

Apsauga vonios kambariams Berocyd 111, ypatingai vonios 

kambario paviršiams (dedamas bent po 7 

dienų po Deco Ciré galutinio sluoksnio). 

2 sluoksniai. 

Apsauga intensyviai 

naudojamiems paviršiams 

Dvikomponentinis lakas. 2 sluoksniai 

(Kiekvienas sluoksnis dedamas 

24-48 val. intervalu). 

Neprivaloma 

Paviršiams, didesniems nei 25m2. 

Šarmams atsparus tinklelis 140 - 160gr. (Naudojant tinklelį, 

reikalinga daugiau Deco Ciré sluoksnių ) 

 



Pakuotė: 

15kg 

 
 
 

Bazės: 

- 

 
 
 

Išeiga: 

1,5 - 1,7 kg/m2/mm 

 

 
 

Džiuvimas: 

2 - 4 hours 

 
 

Uždėjimas: 

Plastikine arba metaline  

glaistymo mentele.  

 
 

 
 

 

Pagal direktyvą 2004/42/EC 

 II etapo I pakategoris, Dekoratyvinės dangos, LOJ ribinė vertė – 200gr/l, produkte 

maksimali LOJ – 30 gr/l (paruoštas naudoti) 

 

Laikymas 

Laikyti sandariai uždarytą saugant nuo šalčio. Ilgo laikymo atveju laikyti uždaroje erdvėje vengiant sąlyčio su labia aukšta ir 

labia žema temperatūra, taip pat ir didele drėgme. 

Išmaišyti mišinį iki 

vienalytės masės. 

Leisti pastovėti 5 min. 

ir tada dirbti 

 

 

Atsargumo priemonės - Poveikio aplinkai prevencija - ADR 

Tuščia tar air nesunaudoti produktai turi būti tvarkomi laikantis vietos reglamentų 

Darbo erdvė turi būti gerai ventiliuojama darbo metu. Naudoti apsaugines pirštines ir akinius. 

Pagal ADR susitarimą, transportavimas keliais nepriskiriamas prie pavojingų. 

   Detalesnė informacija pateikiama Saugos Duomenų lapuose. 
 
 
 
 

 
Aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir ilgalaike mokslinio personalo patirtimi.  Produkto kokybė atitinka 

ISO 9001, ISO 14001, ir EMAS reglamentus. Kaip gamintojas, mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar gedimus, 

kuriuos sukelia netinkamai naudojamas ar laikomas produktas. 
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BERLING S.A. 

Paint Industry 

Inofyta, Viotia, P.C.32011, 

Phone: +30 22620 31663, Fax: +30 22620 31293 

www.berling.gr / info@berling.gr / Service Line 801 11 62222 

Technical specifications 

 
Tankis 

 
1,75 ± 0,02 gr/cm3 (ISO 2811). 

Klampumas Labai tiksotropinis. 

pH 8,5 ± 0,2. 

Išeiga 1,5 - 1,7kg/m2/mm. 

 

Džiuvimas 

Išorėje nuo 2 iki 4 val., priklausomai nuo oro sąlygų. Viduje – ne mažiau kaip 24 val. 

(Ilgesnį džiuvimo laiką gali sąlygoti oro temperatūra ir drėgmė).  

 

 
Antras sluoksnis 

 

Po 24 val, priklausomai nuo oro sąlygų. Pilnas išdžiuvimas ir atsparumas 

pasiekiamas po 4 parų (Ilgesnį džiuvimo laiką gali sąlygoti oro temperatūra ir drėgmė). 

Skiediklis Vanduo. 

Skiedimas Paruoštas naudojimui tampa pridėjus  Komponentą B. 

 

http://www.berling.gr/
mailto:info@berling.gr

