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MARMORINO

EFEKT STRUKTURY MARMURU NA BAZIE ZWIĄZKÓW MINERALNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
MARMORINO jest produktem na bazie wapna gaszonego,
sezonowego,
proszków
marmurowych,
pigmentów
nieorganicznych i różnych dodatków dzięki którym produkt
posiada
następujące
właściwości:
DOSKONAŁA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA SZKODLIWE CZYNNIKI – WYSOKA
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV, BEKTERIE, PLEŚŃ.

ZASTOSOWANIE
MARMORINO jest materiałem idealnie nadającym się do
otrzymywania wykończeń o cennych walorach dekoracyjnych.
Posiada wygląd chromatyczno-dekoracyjny o estetyce
zarówno antycznej jak i nowoczesnej. Ze względu na swoje
cechy wytrzymałościowe idealnie sprawdza się w
pomieszczeniach narażonych na czynniki zewnętrzne. Nadaje
się do dekorowania każdego rodzaju ścian od gipsowych po
betonowe.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WAGA WŁAŚCIWA PRODUKTU PO ROZMIESZANIU:
1,5 - 1,6 kg/I.

UŻYTKOWANIE
APLIKACJA:
NOWE POWIERZCHNIE: Upewnij się, że ściana jest dobrze
wysuszona (po min. 28 dniach) a następnie nałóż PRIMER
UNIFORMANTE odpowiednio rozcieńczone. Następnie połóż
farbę podkładową poprawiającą przyczepność GRUND HEX.
Po 8 godzinach można pacą nałożyć pierwszą warstwę
MARMORINO.
Po
wyschnięciu
usunąć
wszelkie
niedoskonałości pierwszej warstwy a następnie nałożyć
drugą. Powierzchnie należy zacząć wygładzać zanim stanie
się ona zbyt twarda i podeschnięta. Należy pilnować by paca
była zawsze czysta i nie zawierała dużej ilości węgla.
STARE POWIERZCHNIE: Usuń wszelkie odstające i
odpadające fragmenty ściany. Uzupełnij ubytki a następnie
postępuj tak jak z nowymi ścianami.
POWIERZCHNIE WYMALOWANE: jeśli farba jest na bazie
mineralnej zamiast ją usuwać, wystarczy nałożyć jedną
warstwę podkładu PRIMER UNIFORMANTE odpowiednio
rozcieńczoną a następnie postępować tak jak w przypadku
nowych ścian.

WYDAJNOŚĆ NA DWIE WARSTWY:
1.0 – 1.2 kg/m2

POWIERZCHNIE
ZEWNĘTRZNE:
Przy
stosowaniu
MARMORINO na zewnątrz należy do 24 kg materiału dodać
8 kg Cementu Portlandzkiego.

WYKOŃCZENIE I WYGLĄD:
Matowy-półpołysk, efektowny wygląd marmuru antycznego.

SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:
Na dotyk 2 – 3 godzin, całkowicie po 24 godzinach.

ROZCIEŃCZANIE:
Produkt w masie gotowy do użycia.

CZAS POMIĘDZY WARSTWAMI:
Czas potrzebny do położenia kolejnej warstwy to 12 godz.

LIMIT EMISJI LZO (LOTNYCH
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH):
Limit wartości LZO w UE (Dyrektywa 2004/42/EC) dla tych
produktów to (Cat. A/I:WB):300 g/l (2007); 200 g/l
(2010).ELITE MARMORINO zawiera mniej niż 200 g/l VOC.

WARUNKI OTOCZENIA:
Nakładać w temperaturze zarówno otoczenia jak i powierzchni
pomiędzy 8 – 30°C.
UWAGI:
Do zastosowań zewnętrznych konieczne jest zabezpieczenie
wodoodpornym produktem siloksanowym po ok. 7 dniach.
Podczas nakładania unikać pogody bardzo wietrznej i zbyt
słonecznej.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Zaraz po skończeniu nakładania.

KONFEKCJA: 4kg, 8kg, 24kg.
KOLORYSTYKA: Kolory katalogowe.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w
suchym i chłodnym miejscu unikając przemrożeń.

work in colors

UWAGA:
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej
wiedzy naukowej i technicznej.
Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane
podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby
zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę.
Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu
pożądanym miejscu
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