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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Този продукт е естествена декоративна мазилка във вид на паста, произведена според опита на 

стари формулировки и с помощта на нови технологии. Тя позволява да се получи подобен на 

мрамор финиш с полугладък, на точки ефект. Притежава извънредна пропускливост и отлично 

анти-мухъл действие (благодарение на дезинфекциращата сила на варовика), ENCAUSTO 

FIORENTINO може да бъде използван за вътрешни и външни повърхности. Той се втвърдява 

вследствие на химически процес на карбонизация: калциевата основа (първичното свързващо 

вещество на продукта) реагира с карбоновия анхидрид, наличен във въздуха от 

производството на калциев карбонат, който е основен компонент на мрамора (от тук и името 

„Марморино“). Благодарение на неговите свойства, той до голяма степен е използван като 

елегантен завършек на престижни среди.  

 

2. СЪСТАВ 

Специална дълго отлежала, микронизирана васена вар, стриктно селектиран пълнеж, 

нетоксични добавки. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ 

Всеки артикул в каталожната цветова схема, е разделен на 4 различни нива, всяко от които 
кореспондира с букви А, B, C и D.  
За да се получи желания цвят, трябва да добавите във всяка опаковка от 14л ENCAUSTO 
FIORENTINO съответното количество ARTHE оцветител. 
 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Вътрешно използване 

Приложението върху варовикови основи се препоръчва, но също така може и да бъде 

положено върху мазилки или странични продукти, стари водни бои, само ако са здрави и 

добре закрепени, след приложение на 1 слой от PRIMER EXTRA, разреден с вода в съотношение 
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1:7, или PRIMER RV за твърди повърхности (като гипсокартон, клетъчен цимент, печена глина, 

др.). 

1. Разнесете слой от ENCAUSTO FIORENTINO с маламашка от неръждаема стомана – гладко 

до изравняване с основата; при необходимост- нанесете втори слой; 

2. Приложете втори слой от ENCAUSTO FIORENTINO, за да получите перфектно гладък 

ефект. След като веднъж продукта е почти изсъхнал, натискайте леко и полирайте с 

чиста маламашка от неръждаема стомана, докато не се появи желания резултат. Не 

прилагайте защитна вакса. 

 

Външно използване 

Може да бъде приложен само върху мазилки, свързани с гасена вар и без цимент; не 

прилагайте върху основи, където се наблюдава пълзяща влага. 

1. Намокрете мазилката, която ще служи за основа; 

2. Повторете точки № 1 и 2 от инструкциите за вътрешно използване; 

3. Приложете слой от REPSIL 07 (необразуваща филм, силоксанова защита) със спрей или 

четка за боя, за да придадете завършен вид с висока устойчивост на атмосферни агенти. 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,669 кг/л  + / - 1% 

Вискозитет: силно тиксотропна паста 

Изсъхване: 2ч при 20°С чрез докосване- напълно сух за 24ч при 20°С 

Температура на приложение: между 10°С и 30°С 

Разход: 1 - 1,2 кв.м./ л 

Дебелина на един слой: 1- 1,5мм 

Обща дебелина: 2- 3мм 

Времеви интервал между слоевете: 12ч 

Цветове: избрани от Каталога 

 

Art.A Art.B Art.C Art.D 

3 x 600ml 1 x 600ml 3 x 70ml 1 x 70ml 

 

 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 14-5-2,5л 

Съхранение: 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени. 

HS-CODE: 32149000. 
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5. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Декоративна и защитна мазилка с енкаустичен ефект, като ENCAUSTO FIORENTINO, произведена 

от Спивер, съдържаща дълго отлежала, микронизирана васена вар, стриктно селектиран 

пълнеж, нетоксични добавки и пигменти с висока устойчивост на светлина и алкали, върху  

предварително правилна обработка на повърхността. Цената включва материали и монтаж, без 

скеле на кв.м. € …………………………….. 

 

Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, 

които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са 

свързани с кочеството на продукта. 

 

 


