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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:
Nazwa handlowa: MARMORINO
Zastosowanie:  tynk dekoracyjny do wnętrz i na zewnątrz
2. Opis produktu:
MARMORINO -  jest  to  produkt  dekoracyjny  przeznaczony  do  ścian  wewnętrznych  i 
zewnętrznych wytworzony na bazie wapna gaszonego. Świetnie wypełnia drobne nierówności i 
jest  doskonałym  materiałem  wyrównującym.  Pozwala  na  uzyskanie  efektu  antycznej  ściany. 
Można uzyskać wykończenie matowe (wykańczając powłokę pacą przy użyciu niewielkiej siły) 
lub satynowe (wykańczając powłokę pacą przy użyciu większej siły). Specjalna formuła produktu 
gwarantuje że jest on trwały, łatwo obrabialny i wytrzymały. Dodatkowo zachowuje swoje typowe 
cechy: paro-przepuszczalność, odporność na zabrudzenia, odporność na bakterie i pleśnie.

Zakres zastosowań: 

MARMORINO – może być z powodzeniem stosowane do tworzenia ekskluzywnych wykończeń 
dekoracyjnych w domach prywatnych (zarówno we wnętrzach klasycznych jak i nowoczesnych), 
biurach, hotelach, bankach, restauracjach itp. Może być aplikowane bezpośrednio na tynk lub inne 
lekko chropowate powierzchnie.

3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

Ciężar właściwy: 1.550 g/L ± 20 g/L
PH po 30 dniach: 12-13
Konsystencja: pasta 
Typowa aplikacja: 3 warstwy
Rozpuszczalnik: woda
Zalecana temperatura otoczenia podczas aplikacji: min. 5°C max. 40°C
Średnia dopuszczalna wilgotność powietrza podczas aplikacji: <60%
Temperatura powierzchni na której przeprowadzana będzie aplikacja : min. 5°C max. 35°C 
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Aplikacja: paca wenecka
Wydajność: do 1,5 kg/m2  (przy dwóch warstwach)
Podkład:  FONDO PER DECORATIVI LISCIO
Przechowywanie: 12 miesięcy w temperaturze poniżej  25°C
Czyszczenie narzędzi: wodą, niezwłocznie po zakończeniu pracy
Dostępne opakowania: 5kg , 20kg

 
4. Opis sposobu stosowania:
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Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.
Produkt może być  barwiony zgodnie z gamą kolorów ze wzornika kolorów lub na wybrane kolory 
z palet: RAL, NCS, Giolli My Home Collection, Giolli Collection Pro i wielu innych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia  musi  być  sucha  i  gładka.  Jeżeli  to  konieczne,  należy  usunąć  luźne  fragmenty  i 
wyrównać  powierzchnię.  Następnie  powierzchnię  należy  zagruntować  za  pomocą   wysokiej 
jakości gruntu akrylowego ( zalecany grunt ACRILFIX ). Po wyschnięciu należy powierzchnię 
pokryć produktem FONDO PER DECORATIVI LISCIO.

Nakładanie:

Nałóż pierwszą i drugą warstwę MARMORINO aby uzyskać idealnie równą, jednorodną powłokę. 
Następnie należy nałożyć trzecią, cienką warstwę produktu. Po nałożeniu trzeciej warstwy w  celu 
uzyskania powłoki satynowej wykańczaj ją np. przy użyciu krawędzi pacy, jeżeli  wykończenie 
końcowe ma być matowe i ziarniste, wykańczaj ostatnią warstwę pacą wykonując ruchy kołowe.

   

 

5. Bezpieczeństwo stosowania:

W  trakcie  używania  produktu  powinny  być  stosowane  standardowe  metody  ochrony  przed 
substancjami chemicznymi.
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