IRONic
En oxiderande metallfinish för interiörer, rost.
IRONic består av en bottenfärg, IRONic Fondo, och ett oxidationsmedel, en
rostaktivator IRONic Liquido Antichizzante. När man applicerar rostaktivatorn
oxiderar bottenfärgen på samma sätt som på en järnyta utsatt för korrosion genom
naturlig vittring och du kan få fram vackra och spännande rosteffekter på de flesta
ytor.

Användning
Den råa industriella stilen kommer mer och mer framför allt i urbana miljöer. IRONic
är en innovation perfekt för moderna och visuellt spännande dekorationer och unika
interiörer.
IRONic kan används på:
•
•
•
•
•
•

Puts
Nytt väggspackel
Gipsskivor
Akrylat, latex och oljefärg
Mineralskivor
Träskivor som tex MDF, plywood

Tänk på!
Blanda produkterna noggrant före användning. Skydda övriga ytor för att undvika
rostangrepp om de kommer i kontakt med IRONic Liquido Antichizzante. Porösa
material som sten, marmor och gips kan få fläckar som är svåra att få bort.
Applicera ej på nya mineraliska underlag, den höga alkaliska nivån i underlaget
hindrar den oxiderande processen av rostaktivatorn, IRONic Liquido Antichizzante.
Den slutliga effekten beror helt på hur mycket, hur många lager och verktyget
man använder vid appliceringen av IRONic Liquido Antichizzante. Produkten
kan appliceras med pensel, skumroller eller svamp.
Det är alltid bra att göra ett prov för att få fram rätt önskad effekt.

Så här gör du:
Ytan måste vara helt torr, dammfri. Grunda med Allgrund på vägg eller V-Slip på trä.
På torr yta appliceras ett lager IRONic Fondo, utspädd, med pensel eller roller. Låt
torka minst fyra timmar, applicera sedan ett andra lager IRONic Fondo, utspädd, med
pensel eller roller. Låt torka minst 8 timmar. Applicera ett lager IRONic Liquido
Antichizzante genom att blöta ytan med en natursvamp. Låt torka minst två timmar,
varefter ett andra lager IRONic Liquido Antichizzante appliceras som ovan. För att
förstärka oxidationen kan ett tredje lager IRONic Liquido Antichizzante läggas på.
Den oxiderande processen fortsätter vilket gör att den rostiga ytan förändras en del.
Dessutom färgar ytan av sig precis som vanlig rost. Vill man stoppa oxidationen och
skydda ytan lägger man på produkten Decofix två-tre gånger, utblandad enligt
rekommendation. Underlaget måste vara helt torrt. Före applicering borstas ytan av
med en ren och torr pensel. Decofix skall appliceras i mycket små mängder, med en
korthårig roller. Ytor skyddade med Decofix får ett något annorlunda utseende,
beroende på hur mycket av produkten som används.
Torktid: ca 24 timmar, beroende på underlag, värme och luftfuktighet.

Spädning
IRONic Fondo: späd med 20% vatten, till båda strykningarna.
IRONic Liquido Antichizzante: spädes ej.
Decofix (förseglare): späd 1:3 med vatten.

Rengöring av verktyg
Tvätta med vatten omedelbart efter användning.

Innehåll
Bindemedel: Sampolymer lösta i vatten.

Åtgång

IRONic Fondo: ca 12m2/l, beroende på underlag.
IRONic Liquido Antichizzante: ca15m2/l, beroende på underlag.
Decofix: ca 15m2/l.

Rekommendation
Allt material måste skyddas från kyla och hög värme under hela användningstiden.
Måla inte vid temperaturer under +10°C eller över +35°C, inte i direkt solljus eller på
heta ytor. Använd alltid produkter med samma batch under hela arbetet.

Förpackning
IRONic Fondo: 1l, 2,5l
IRONic Liquido Antichizzante: 250ml, 1l.
Decofix (förseglare): 1l.

