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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА. 

Това е пространствена еволюция на декорациите от най-висок клас АРТЕ, постигната с подова 

настилка МИКРОМАРМО под, с която е възможно получаване на необикновени и бутикови 

подове с много малка дебелина, с естетически ефекти и абсолютна уникалност, с отлична 

устойчивост, приложими върху нови, но и съществуващи подови повърхности. 

МИКРОМАРМО под е предназначен за вътрешни подове в престижна обстановка- частна или 

обществена, без наличие на фуги. МИКРОМАРМО не е и не иска да бъде под от смола, а е 

минерално покритие с естествени и инертни каменни компоненти, характеризиращи се с 

изненадващ комфорт, който няма нищо общо със „студенината“ на синтетичния епоксиден 

под. МИКРОМАРМО ви позволява да получите непрекъснати решения от тип стена-стена, 

които отговарят на съвременните изисквания на съвременната архитектура. 

МИКРОМАРМО под представлява алтернатива на традиционните плочки за облицовка на 

бани, душ кабини, сауни, кухни и други подови настилки. Подовото поставяне на продукта има 

голямо предимство и то е, че се състои от еднокомпонентен прахообразен продукт, 

единствено смесен с вода, използван не само като заглаждащ слой, а и като финиш слой, с 

отлични запълващи свойства, с подподящ грунд и крайна чиста защита. Отличните резултати 

също така включват и устойчивост срещу натиск (компресия), прегъване ( флексия) и 

разрушаване/драскане. 

 

2. СЪСТАВ 

Специални хидравлични свързващи смеси, високо устойчиви, силикатни и каменни инертни 

материали, подсилващи пълнители, терполимери, добавки. 

 

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Върху плочки: 

Старателно почистете и обезмаслете повърхността, внимателно проверете за добро 

прилепване и сцепление, и следвайте стъпките по-долу: 
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1. Нанесете с валяк или четка 1 слой от Микромармо грунд, разпределяйки гранулите 

равномерно, като оставите да изсъхне за поне 24ч 

2. Паста: добавете 18кг от Микромармо бавно към 5,4л вода, като внимавате и 

разбърквате докато получите хомогенна смес. Разбъркайте за поне 5мин след като 

добавите Микромармо – не трябва да има бучки в сместа. Оставете готовата смес 

да престои за около 10мин. Оцветяването трябва да се извърши в етапа на смесване 

на водата, преди добавяне на Микромармо. За много интензивни цветове, където 

оцветителя може да надвишава 250мл, е необходимо количеството вода до същия 

обем на оцветителя. 

3. Поставете подсилваща мрежа върху, повърхността на пода, като използвате 

фибростъкло 70-80гр/м2, като внимавате отделните мрежи да не се припокриват, а 

оставете приблизително 5мм разстояние между мрежите. 

4. Нанесете 1 слой Микромармо с метална маламашка, внимателно покривайки 

фибростъклото. 

5. След мин.24ч приложете 2 слой от Микромармо, за да получите перфектно 

изравняване на повърхността. 

6. Нанесете последния слой на Микромармо с метална маламашка, за да получите 

искания ефект. Важно е на този етап да внимавате при полагане на продукта, да 

избягвате голям натиск с маламашката (както при полагане на мрамор), тъй като 

може да оставите неприятни и нежелани тъмни следи. 

7. След 24ч, минете с шкурка върху положения продукт с шлайф машина и 

прахосмукачка, като ползвате шкурка-лист # 80, докато получите необходимата 

степен на повърхността. 

8. Идеално премахнете всяка следа от прах с влажна и грапава кърпа, избягвайки 

капчици вода, който могат да образуват петна, така че повърхността да е напълно 

почистена. 

9. След 24ч, положете 1 защитен слой от Мат протектор 2К с валяк къс косъм след като 

поставите катализатор и разбъркате в продължение на около 3мин, и филтрирате 

преди нанасянето. 

 

Върху абсорбираща циментова повърхност: 

Проверете действителната компактност на повърхността, напълно почистете и укрепете 

повърхността с Деразол Н2О, разреден с вода в съотношение 1:1. Продължете с 

приложението като при плочки. 

 

Избягвайте приложението на продукта с относителна влажност на въздуха над 80%. Не 

полагайте върху влажни основи или където е установено наличие на нарастваща или 

просмукваща се влажност. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Спечифично тегло: 1,010 кг/л  + / - 0,5% 

Вискозитет: бял прах 

Боядисване: 150 цвята могат да бъдат получени чрез тониращата система Global Tinting System 

РАЗХОД НА ПРОДУКТИТЕ 

МИКРОМАРМО ГРУНД: 0,15-0,20 л/м2 

МИКРОМАРМО: 3-4кг/м2 -  2 слоя, върху добре нивелирана повърхност 

МАТТ ПРОТЕКТОР 2К: 0,18-0,200 л/м2 

ВОДА ЗА СМЕСВАНЕ: около 30% (в 18 кг Микромармо. 5,4л вода/ и да се предвиди точното 

количество оцветител- спрямо количеството вода) 

Температура на приложение: между 5°С при 30°С 

ПОЛАГАНЕ: маламашка от неръждаема стомана 

ВРЕМЕ ЗА ПОЛАГАНЕ: 1ч при 20°С 

ВРЕМЕ ЗА НАТИСК: 2ч при 20°С 

Изсъхване в дълбочина (за ходене): мин 24ч при 20°С 

Опаковки: полиетиленови контейнери от 18кг 

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

HS-CODE: 32149000 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДСТАВЯНЕ 

УСТОЙЧИВОСТ НО КОМПРЕСИЯ (EN 13892-2): 26 N / mm² 28 дни 

УСТОЙЧИВОСТ ПО ФЛЕСОН (EN 13892-2): 13 N / mm² 28 дни 

ПРИЛЕПВАНЕ ВЪРХУ БЕТОН (EN 13892-8): 3 N / mm² 28 дни 

УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЖАР (EN 13501-1): A2fl-s1 mm²  28 дни 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЛИЯНИЕ от КОЛЕЦА НА СТОЛОВЕ (EN 425): абсолютна липса на дефекти. 

 

 

 

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА 

Покритие и декорация на бетон и/или повърхности с плочки и/или стенни повърхности, с 

полимерно-циментов финиш, тип МИКРОМАРМО на Спивер, с цикъл на приложение 

МИКРОМАРМО грунд и защита в 2 слоя на дву-компонентен ПУ прозрачен МАТТ ПРОТЕКТОР 2К 

на Спивер. 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. 

 

 


