TECHNICKÝ LIST
MARMORINO MATERIA
Produkt je složen ze speciálního mramorového prášku různé zrnitosti, z grassello di calce a dalších
přísad, které zlepšují ukotvení na jakýkoli povrch.
Jedná se o produkt, který má finální efekt strukturovaný a díky pomalému schnutí dovoluje dlouhou
zpracovatelnost a možnost vyvářet speciální efekty.
Marmorino materia je minerální stěrka vysoké prodyšnosti pro interiér i exteriér speciálně
studovaná pro dosažení saténového povrchu.

Technické údaje
Specifická hmotnost
1,55 kg / l
Zrnitost
Min. 85% pod 0,1 mm
Spotřeba
cca 1,5 - 2 kg / m2
Vzhled
Tekutá pasta
Prodyšnost vodních par
745 g/m2 za 24 h
Faktor odolnosti vůči prodyšnosti
µ = 150
Difúzní odpor
Sd = µ • e = 0,03 m ( s = 0,2 * 10-3 m)
Koeficient násakovosti
w 0,25 kg/(m2 * h0,5)
Koef. násakovsti dle teorie Kuenzle
Sd * w = 0,0075 kg / (m * h0,5)

Použití
Přilnavost je perfektní a nevytváří žádné praskliny nebo jiné nedostatky, které snadno nalezneme u
tradičních marmorin. Díky svému zvláštnímu minerálnímu složení má mimořádnou odolnost vůči
vlhkosti a stárnutí, výbornou prodyšnost při zachování diskrétní vodoodpudivosti.

Příprava
Promíchejte pastu mixérem bez dalšího přidání vody.

Příprava podkladu a aplikační postup
Po příprave podkladu (kartáčování, škrábání a aplikace FONDO RUVIDO) následuje aplikace
MARMORINO MATERIA. Aplikuje se nerez hladítkem, rovnoměrně, jako běžná omítka ve vrstvě
cca 2 mm. Dbát na rovinnost nanášené pasty, jelikož se jedná produkt nanášený ve vyšší a jedné
vrstvě. Po zavadnutí můžeme upravit povrch různými nástroji (dekorativní váleček, hladítko, kartáč
apod.). Před úplným zaschnutím, dle požadovaného efektu, navlhčíme rozstřikovačem a uhladíme
nerez hladítkem. Pro dosažení lepší odolnosti a lesku můžeme aplikovat vosk nebo metalýzované
vosky (CERE METALLIZATE). Může být upravena i dalšími našimi dekorativními produkty
(Velatura acciaio…).

Upozornění
•

Marmorino materia musí být použit v originálním složení bez přídavků cizího původu.

•

Neaplikujte výrobek při prudkém slunečním záření nebo silném větru.

•

Neaplikujte výrobek při teplotách nižších než 5°C nebo vyšších než 35°C a relativní vlhkosti
vzduchu nad 75%.

•

Je třeba předem ověřit sílu a přilnavost podkladu, před použitím Marmorino Materia. Pokud
nejsou dostatečné, je zde riziko, že Marmorino Materia opadne společně s podkladem.

•

Fasády aplikované s MARMORINO MATERIA je nutné chránit před deštěm a dalšími
atmosférickými vlivy během aplikace a po několik následných dnů, aby nedošlo k tvorbě
vybledlých skvrn v důsledku nesprávné carbonatace vápna.

Balení
25 kg

Skladování
Chraňte před mrazem. Ve vhodných skladovacích podmínkách, v originálním balení vydrží 1 rok.

Kvalita
MARMORINO MATERIA se podrobuje přesným a konstatním kontrolám.
Použité suroviny jsou přísně vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace.
Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.
Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.
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