Przygotowanie żywicy NCL i aplikacja na freskach Ornante
Z racji wydzielanego zapachu konieczne jest użycie środków BHP: Rękawiczek ochronnych, okularów ochronnych oraz maski lakierniczej z filtrami w klasie P1. Bezpośrednie
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Po przyklejeniu fresku i całkowitym wyschnięciu kleju, czyli najlepiej 24 godziny po montażu fresku,
montażu fresku,należy nakładać za pomocą wałka z krótkim włosiem flokowym (do lanależy nakładać za pomocą wałka z krótkim włosiem flokowym ( do lakierów akrylowych ) lub
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woda bieżąca zaleca się wykonać dwie warstwy powłoki w odstępie minimum 6-8 godzin jedna od drugiej (
powłoki w odstępie minimum 6-8 godzin jedna od drugiej (czas schnięcia zależy od wilgotczas schnięcia zależy od wilgotności i temperatury w pomieszczeniu ). Uwaga, każdorazowo należy owinąć
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Produkt należy zanosić cienkowarstwowo ( nie można przekraczać maksymalnego zużycia: 100-150
g/m2 ) – żywica może wówczas spływać pionowo powodując zacieki.
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Należy unikać zabrudzenia rąk używając każdorazowo jednorazowych rękawic.
Świeże zabrudzenie usunąć wodą, po przyschnięciu należy próbować usunąć acetonem. Po
całkowitym wyschnięciu żywicy pozostanie tylko
usuwanie mechaniczne.

