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Africa 
Finisaje decorative pentru interior, cu modele metalice 
 
CARACTERISTICI GENERALE: 
Africa permite obținerea de efecte cromatice catifelate și senzații vizuale și tactile, perfect aliniate cu ultimile tendințele în decorarea 
interioarelor moderne. Este un finisaj decorativ pentru interioare, cu pigmenți metalici fini care creează jocuri de lumină și nuanțe unice. 
Africa reduce sensibil concentrația de formaldehidă în mediul înconjurător, testată conform legii specifice ISO 16000-23. Expresia  
"Abordarea verde"pentru Novacolor este reprezentată prin produsul Africa. Pentru a reduce "amprenta de carbon", Africa este 
formulată cu un liant special.  Bazându-se pe o abordare " echilibrul masic ", materiile prime fosile din producție sunt înlocuite cu 
biomasă durabilă. 
 
UTILIZARI: 
Cu proceduri diferite de aplicare, Africa poate fi folosită peste: 
- Mortare 
- Tencuieli noi fine 
- Tencuieli de var pre-existente 

- Plăci de gips 
- Vopsele sintetice și minerale preexistente 
- Conglomerate minerale absorbante. 

Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, urmând procedurile ilustrate în paragraful PREGĂTIREA SUPRAFETELOR ȘI APLICARE 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: 
Agent de legare: dispersie bazată pe polimeri (resurse fosile înlocuite cu biomasă durabilă bazată pe abordarea “echilibrului masic"). 
Densitate: Africa A314: 1,06 +/- 0,05 g/ml 

Africa A301-A321: 1,10 +/- 0,05 g/ml 
Africa A322; A323; A324; A325; A326 1,20 +/- 0,05 g/ml 

Uscarea (la 25 ° C și 65% RH): la atingere într-o oră; poate fi aplicat al doilea strat după 6 ore. 
 
CARACTERISTICI DE PERFORMANTA: 
Reducerea concentrației de formaldehidă: ISO 16000-23 (testat la Eurofins Denmark, raport 392-2016-00026301): valoare>80%. 
Durata nu este permanentă, deoarece această proprietate este strict legată de condițiile de mediu. 
 
DILUTIE: 
Africa: gata de utilizare pentru aplicații cu o mistrie din oțel inoxidabil. Se diluează cu maximum 20% apă dacă se aplică cu o rolă. 
 
AVERTISMENTE: Amestecați bine materialul înainte și în timpul aplicării. Nu se aplică pe substraturi proaspete / noi și în esență 
alcaline; așteptați o perioadă de maturare cu o durată generală de 4 săptămâni. Aplicarea pe suprafețele din beton are o funcție 
decorativă. Nu aplicați în prezența umezelii ridicate. 
 
PREGĂTIREA SUPRAFETELOR ȘI APLICARE: (Referinta la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 
Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete alcaline. Refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice 
daca este necesar. În cazul mucegaiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și 
vopsea veche. Straturile mai vechi de vopsea veche pe bază de calcar și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, 
smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (sigilant 
de perete micronizat) diluat, cu o pensula. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic 
pe bază de apă), diluat, cu o pensula sau cu o rolă. Pe grundul uscat, aplicați un strat uniform de vopsea Africa cu o rolă sau cu o 
mistrie. Îndepărtați cantitățile excesive de produs. Odată ce suprafața este complet uscată, aplicați un al doilea strat de Africa, care 
nediluat, cu o mistrie din oțel inoxidabil sau cu o rolă cu păr scurt, folosind un pic mai mult material. Lucrați pe suprafața încă umedă 
folosind o mistrie de oțel inoxidabil cu mișcări circulare, modelați produsul până la atingerea efectului dorit. 
 
Timp de uscare: aprox. 24 ore. în funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu. 

În cazul aplicării pe suprafețe foarte solicitate, este recomandabil să se aplice unul sau mai multe straturi de Coat Clear (strat 
de protecție pentru interior transparent) sau Clear Finish Monocomponent (finisaj de protecție din poliuretan pe bază de apă). Aplicați 
stratul de protecție pe o suprafață uscată și diluat corespunzător. Cel mai bun efect estetic este obținut prin aplicarea stratului de 
protecție cu un cilindru subțire, trecând de la partea superioară la partea inferioară a suprafeței. Suprafețele tratate cu Clear Coat sau 
Clear Finish Monocomponent ar putea prezenta o ușoară schimbare a culorii, în funcție de cantitățile de produs aplicate. 
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RECOMANDĂRI: 
În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate, inghet sau temperaturi 
ridicate. Nu aplicați cand temperatura aerului, a substratul și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C sau peste + 35 ° C, nici 
în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; 
umiditatea substratului trebuie să fie <10%.  Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci 
când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea  produselor din loturiile diferite pentru a evita diferențele ușoare de 
culoare.  Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. 
În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de 
protecție (dpi). 
 
CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare. 
 
RANDAMENT: 8-10 m2 / l, în două straturi, în funcție de tipul de substrat și de rata de absorbție a acestuia. Este recomandat să 
determinați randamentul real cu un test preliminar pe substratul specific. 
 
CULORI: Colectia de culori Africa. 
AMBALARE: Recipiente de 1L si 2,5L. 
 
TERMEN DE VALABILITATE: 
 Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate. 
 
PROCEDURI DE SECURITATE: 

Directiva UE 2004/42 / CE:     Africa (efect decorativ de acoperire) 
Valoarea limită a UE pentru Africa (cat A/l): 200 g/l (2010) Africa conține maximum 15 g/l of VOC. 
 

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale 
de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să 
se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasati la indemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați 
recipientul sau eticheta. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate. 
 


