ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.
Декоративна естествена мазилка във вид на паста, формулирана по отношение опита на
древни рецепти, технически актуализирана към нуждите на пазара, която позволява да се
получат силно непрозрачни и кадифени покрития с мраморен ефект. Неговата омайваща
непрозрачност придава специфична дълбочина на стените и съблазнително докосване, на
изключителна елегантност и изтънченост, която остава абсолютно балансирана и никога не
натрапчива. Силно дишаща, притежава изключителна добро действие против плесен,
благодарение на естествената дезинфекционна сила на варта. Той се втвърдява чрез процес на
химична карбонизация, калциева основа (първичното свързващо вещество на продукта), който
реагира с въглеродния диоксид във въздуха, за да образува калциев карбонат, който е
основният компонент на мрамора, откъдето идва и "марморино". Използва се като висока
декорация в престижни среди, обществени и частни.

2. СЪСТАВ
Специално отлежала варова мазилка, варовиков пълнител с контролиран размер на зърното,
нетоксични добавки.

3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ.
Препоръчваме нанасянето върху варови основи, но може да се нанася и върху гипс или
странични продукти, стари бои на водна основа, ако са здрави и добре закрепени, след
нанасяне на слой DERASOL H2O, разреден с вода в съотношение 1: 1, или Primer S за
повърхности, върху които е трудно залепването (стари миещи се бои, гипсокартон, бетон,
керамика и др.)
1. Нанесете слой MARMOPACO с маламашка от неръждаема стомана и изравнете
повърхността; ако е необходимо, повторете операцията с друг слой.
2. Нанесете друг слой MARMOPACO, за да се получи абсолютно гладка повърхност.
Веднага след като продукта започне да изсъхва, използвайте маламашка от
неръждаема стомана, като притиснете леко, за да изгладите и уплътните повърхността,
като по този начин получите типичния ефект на тази мазилка.
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Спечифично тегло: 1,714 + / - 5% кг/л
Вискозитет: тиксотропна паста
Изсъхване на допир: 2ч при 20°С
Изсъхване в дълбочина: 24ч при 20°С
Температура на приложение: между 10°С и 30°С
Разход: 0,6-0,8 кв.м./кг ( 2 слоя)
Цветове: цветни картели
Опаковки: полиетиленови кофи от 20кг и 4кг
Боядисване: цветовете могат да бъдат получени чрез тониращата система Global Tinting System
Съхранение: 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени.
HS-CODE: 32149000

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
Декорация и защита на вътрешни стенни повърхности с мат марморино ефект на мазилка, тип
МАРМОПАКО на Спивер, на база отлежала гасена вар, варовиков пълнител с контролирана
гранулометрия, нетоксични добавки, светлоустойчиви и алкално-устойчиви пигменти, след
подходящо третиране на основата.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.
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