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Гліттери MAGIC STARS Kompozit® 
 

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Виробник має право 
без попереднього повідомлення вносити зміни в продукцію для її вдосконалення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за 
призначенням чи не у відповідності до цієї інструкції може сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з 
іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відпові-
дальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу. 
 

Тел/факс: (044) 531-42-47. Поштова адреса: а/с - 152, м. Київ, Україна, 04073. 
www.kompozit.ua 

 

Тип Декоративні гліттери-блискітки з ефектом магічного сяючого ме-
рехтіння. Мікрочастки поліестеру зі спеціальним нанопокриттям. 
 

Призна-
чення  

Для використання в якості добавки до будь-яких інтер'єрних, ме-
блевих і декоративних водно-дисперсійних і органорозчинних 
лаків або мас, затирок для швів; для декоративно-оздоблюва-
льних робіт, виготовлення сувенірів та будь-яких інших художніх 
цілей, які обмежуються лише Вашою фантазією. Можливе за-
стосування в косметичних цілях. 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Норма покривання по-
верхні, м²/г 
 

Бл. 0,5 (за умови використання, як добавки в прозорий лак в рекомендова-
ному співвідношенні). Може значно варіюватися в залежності від бажаного 
ефекту. 
 

Колір 
 

Аметист, Бронза, Блакитне сяйво, Діамант, Золото, Ізумруд, Рожевий, Рубін, 
Срібло, Чорний Оксамит. 
 

Зовнішній вигляд 
 

Крупнозернистий порошок з металевим блиском. 
 

Середній розмір 
частинок 
 

0,2 мм. 

Зберігання 
 

Зберігати у фірмовій герметичній  тарі в недоступному для маленьких дітей 
місці.  
Гарантійний термін зберігання – необмежений. 
 

Тара 
 

60 г. 

ІНСТРУКЦИЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Попереднє готування Залежно від рекомендацій щодо застосування відповідного прозорого лаку. 

У будь-якому випадку, поверхню слід очистити від пилу, жирних плям і інших 
забруднень. 
 

Спосіб використання Перед застосуванням 60 г (упаковку) гліттерів при перемішуванні додавати 
до 3 л прозорого лаку і ретельно змішати до їхнього рівномірного розподілу. 
Залежно від бажаного ефекту, це співвідношення можна змінювати, окрім 
того, ефект залежить від кольору і фактури поверхні. Спосіб і умови нане-
сення, час висихання та норма покривання вказані в інструкції із застосу-
вання відповідного лаку. 
 

Очищення інструментів Робочі інструменти промити теплою водою з миючим засобом. 
 

БЕЗПЕКА 
 

Продукт не виділяє жодних шкідливих речовин і безпечний при контакті зі 
шкірою, але може бути небезпечний при попаданні в дихальні шляхи або ко-
втанні (негайно звернутися до лікаря!). Не допускається використання дітьми 
без нагляду батьків! 
 

ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Невикористані залишки і тару можна утилізувати як будівельне або побутове 
сміття. 
 

 

http://www.kompozit.ua/

