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MARMO ROMANO

[ marmur rzymski ]

Tynk dekoracyjny na bazie wapna, nakładany szpachlą

Informacje ogólne__________________________________________________
Rodzaj produktu :

Tynk na bazie mikrocząstek wapna hydratyzowanego, proszku z marmuru
i piasków krzemowych, zawierający też pigmenty nieorganiczne, specjalne
dodatki i obojętne wypełniacze mineralne.
Umożliwia odtworzenie wzoru kamienia.
Posiada znaczną odporność na działanie czynników szkodliwych,
występujących w obszarach przemysłowych i nadmorskich; ponadto
odporny jest na promieniowanie ultrafioletowe i na pleśnie.

Zastosowanie :

Odpowiedni do stosowania w obiektach zabytkowych i nowoczesnych,
interesujących od strony artystycznej. Produkt może być stosowany
zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz.

Nakładanie_______________________________________________________
Niezbędne przybory:

Do wnętrz:
Przed nałożeniem produktu Marmo Romano należy
odpowiednio przygotować powierzchnię, nakładając warstwę
wygładzającą w proszku lub w formie masy (typ FLYSTUK), którą
następnie, po około 12 godzinach od zakończenia nakładania, należy
wygładzić papierem ściernym (zalecana grubość ziarna P120-P150). Po
wygładzeniu usunąć ewentualne zabrudzenia i pył i nałożyć jedną
warstwę akrylowego środka gruntującego FISSACRIL rozcieńczonego
wodą w stosunku 1:1/ 1:4 . Po 4-5 godzinach od zagruntowania,
nałożyć wałkiem jedną warstwę podkładu Primer per Marmo Romano
w celu ujednolicenia stopnia wchłaniania na całej powierzchni.
Na zewnątrz :
Nałożyć jedną warstwę akrylowego środka
gruntującego FISSACRIL, rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1/1:4 .
Po upływie 4-5 godzin od zagruntowania, nałożyć wałkiem jedną warstwę
podkładu
Primer (FOND PLUS) per Marmo Romano w celu
ujednolicenia stopnia wchłaniania na całej powierzchni.

Wskazówki techniczne dotyczące nakładania
Sposób nakładania:

Szpachla nierdzewna lub paca: Produkt gotowy do użycia. Przy wymogach
specjalnych można dodać maksymalnie do 5% wody.
Szpachlą nierdzewną nałożyć 1 warstwę tynku Marmo Romano o grubości na
mokro 1,5- 2 mm. Na tynku MARMO ROMANO zastosować przyrząd –
tampon (tampone hellenica) w celu uzyskania charakterystycznych dla
marmuru , nieregularnych żyłek . Jak tylko tynk zacznie schnąć, przystąpić do
lakierowania szpachlą nierdzewną , aby zwiększyć efekt charakterystyczny

dla żyłek marmuru. Po prawie całkowitym wyschnięciu nałożyć drugą warstwę
lakieru. Do odtworzenia połączenia między kamieniami zastosować listwę i
wykonać delikatne nacięcia , pomagając sobie krawędzią szpachli. Pozostawić
do wyschnięcia na 24 godziny, zanim nałoży się warstwę ostatnią. Kiedy tynk
jest jeszcze mokry można nałożyć drugą warstwę Marmo Romano, aby uzyskać
grubszą powłokę, po czym postępować tak jak przy pojedynczej warstwie.
Wykończenie tynku MARMO ROMANO lakierem kolorowym: Po 24 godzinach
od nałożenia tynku MARMO ROMANO można nałożyć lakier dekoracyjny
stosując tepowanie, w celu zabezpieczenia wapna i uzyskania antycznego
efektu.
Wykończenie naturalne tynku MARMO ROMANO : w celu zabezpieczenia koloru
naturalnego tynku MARMO ROMANO i otrzymania powłoki wodoszczelnej
można po 48 godzinach , nałożyć warstwę produktu PELLE DI LUNA TRASP.

Temperatura nakładania:
Wilgotność względna przy nakładaniu:
Zalecana grubość:
Czas schnięcia pyłosuchego :
Możliwość malowania po:
Całkowity czas schnięcia :
Czyszczenie przyborów
Czas schnięcia po myciu
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Barwienie_____________________________________________________
Produkt może być barwiony produktami serii L'ANGELO, L'ANGELO
OX i MAXXI, a także pigmentami uniwersalnymi na bazie tlenków,
dostępnymi na rynku.
Dobrze jest mieszać ze sobą różne partie produkcyjne tej samej farby,
aby uniknąć różnic w odcieniach podczas nakładania .

Dane techniczne________________________________________________
Ciężar właściwy :
Lepkość :
Wskaźnik pH :
Część stała w masie :
Wydajność teoretyczna:
Kolor:
Wygląd:
Opakowania:

1,7÷ 1,8
12-14
75%
1,5- 2
Kolory wg Palety
Błyszczący marmur
1- 5 - 25

Kg /l
cPs

m2/kg

kg

Przechowywanie_______________________________________________
Produkt, który nie został jeszcze otwarty i jest przechowywany
w stanie nienaruszonym w miejscu suchym i chłodnym , może być
składowany przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.
Po użyciu zamknąć dokładnie pojemnik i przechowywać go
odwrócony do góry dnem.

Minimalna temperatura przechowywania: + 5°C
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Środki bezpieczeństwa__________________________________________
Wszystkie informacje dotyczące sposobu postępowania z produktem, a także jego
prawidłowej utylizacji znajdują się w jego Karcie bezpieczeństwa.
________________________________________________________________________

Najważniejsze informacje w skrócie______________________________
Tynk dekoracyjny na bazie wapna, do nakładania szpachlą. Przygotowanie wstępne
podłoża jedną warstwą środka gruntującego FISSACRIL i dwiema warstwami podkładu
akrylowego Primer Acrilico (FOND PLUS). Nałożenie trzech warstw produktu MARMO
ROMANO w ilości pozwalającej uzyskać po wyschnięciu powłokę jednolitej grubości.
Wszystko to musi zostać wykonane zgodnie z podanymi zasadami , w cenie
…………………… euro za 1 metr kwadratowy, uwzględniając materiały i wykonanie.
________________________________________________________________

Uwaga_________________________________________________
Informacje zawarte w karcie technicznej produktu zgodne są z naszą najlepszą wiedzą.
Jednak wszelkie wskazówki i sugestie nie mogą stanowić gwarancji dla wykonawcy,
ponieważ warunki, w jakich stosowany jest produkt są poza naszą bezpośrednią
kontrolą. Zaleca się więc wykonanie odpowiednich prób celem upewnienia się, czy
produkt odpowiada przeznaczeniu w konkretnej sytuacji, gdzie zamierza się go
zastosować.
________________________________________________________________________
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Firma posiadająca certyfikat BVQI dotyczący systemu jakości UNI EN ISO 9001-2000.

