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ОПИСАНИЕ 

MARMORINO CLASSICO - настенно минерално покритие „под мрамор” за вътрешни и 
външни работи на основата на свързващи минерални вещества. Произведено в района 
Veneto по класическа технология, използвано в продължение на много години за 
декорация на вътрешни помещения във венецианските замъци. Освен това, завод San 
Marco допълва и подобрява формулата на MARMORINO CLASSICO като употребява 
за минералните съставки съвременни технологии обработка и контрол на качеството. 
MARMORINO CLASSICO позволява да се получават свойства, подобни  на античната 
шпакловка ”под мрамор”. Резултатът от продукта винаги е различен, характеризиращ 
се с отенъци и хроматични ефекти, които зависят от способностите и характеристиките 
на декоратора. MARMORINO CLASSICO оказва високо съпртивление към 
атмосферното влияние и повишена въздухопроводимост. Този резултат е особено 
подходящ за създаване на интериор в класически стил или за реставрация на здания в и
торико-архитектурен вид. 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ

• Хоросан, бетон, мазилки на циментова или  варова основа и  др. 
• Гипсови и гипскартонови повърхности.
• Тъй като в MARMO CLASSICO   преобладават минерални свойства, не ви 

съветваме да го нанасяте на стари синтетични покрития (маслени миещи се бои 
и пластични покрития).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Натурални свързващи вещества: въздушното свойство на варта; 
- Разтворител: вода 
- Максимални гранули на кварцовия пясък: 0,7мм 
- Стегнатост на продукта: пастообразна консистенция 
- Време на съхнене: (при +25С и 65% повърхностна влажност-2-3 часа; възможност за 
нанасяне на лак-след 12 часа в зависимост от дебелината на нанесения слой) 
- Паропроводимост UNI EN ISO 7783-2:203 грама на кв. м. за 24 часа 
- Фактор на съпротивление на изпарението =121 (слой, съответстващ на Sd=0,10m) 
дебелина на боята =0,826 мм 



- Коефициент на всмукване на водата DIN  52617:   W=0,076 кг/м.кв. 0,5 часа 
- Сертифицирани данни от Laboratorio Chimico Merceologiko della Camera di Commercio 
di Triste (отнасящи се за белия цвят) 
- Разход: 2,5-3 кг/м.кв. на 2 слоя при нанасяне на гладки повърхности. 
Своевременно определяйте разходната норма с помощта на предварителна проба на 
отделно място. 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 
-Повърхности с мазилки: Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след 
като бъде нанесена.Проверява се състоянието на повърхността. Тя трябва да бъде 
плътна, ако не е, се нанася специален продукт с укрепващи или възстановяващи 
свойства. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се 
и старите варови покрития, отлюспените бои и лошо прилепналите слоеве. 
Подравняваме неравностите на повърхността: дупки, процепи, пукнатини. 
Вдлъбнатините могат да се направят с помощта на циментов разтвор. Процепите за 
вътрешни и външни работи по шпакловката трябва да са изравнени като отначало се 
разширяват и запълват със специални гипсови съставки. След като се убедите, че 
подготвената основа е изсъхнала добре, изравнете повърхността с помощта на 
съответната шпаклова за вътрешни и външни работи. Зашкурва се шпакловката със 
ситна шкурка (м-700; м-1000). Отстранява се прахта, мръсотията и др. остатъци с 
помощта на мека четка.
В случай на необходимост, се обработва с противомухълен разтвор COMBAT 222 – 
очистващ 222 и COMBAT 333 - възстановяващ 4810333. За работа вътрe в помещението 
слоят IDROFIS 4700006 - настенен акрилов фиксатор (грунд), е разреден с вода 1:6 или 
1:8 или се нанася ATOMO – микроемулсионен фиксатор за външни работи, разреден до 
50 – 60% с вода
- На гипсокартонена повърхност - нанесете специален фиксатор PREPARA  код 
4710019- изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода. 
- На повърхности за вътрешна или външна работас малка дебелина или 
раздробяващи се от времето, нанесете изолиращ фиксаторен разтворител ISOMARC 
4410111, смесен  40-100% с DILUENTE SINTETIKO 5210011 или ATOMA-
микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, смесен с вода 50-60%. 
- После нанесете MARMORINO CLASSICO. (Сместа на грунда и количеството на 
нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на 
предварителна проба на отделно място). 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 

Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE.  При 
използване на  материал от  различни партиди,  се препоръчва  смесване  с  цел 
избягване на разлики в цветовите нюанси.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 

Продуктът може да бъде нанесен с помощта на метална четка от кована неръждаема 
стомана, пластмасова четка, четка с твърда гъба,тънка четка. Продуктът се нанася на 
два пласта върху подготвената основа. 
Разреждане: готово за употреба, може да се разрежда за 2-рия слой с 5-10% вода. 



За да се достигне ефекта”под мрамор”: 
Инструменти: метална четка от кована неръждаема стомана. Нанесете на подготвената 
еднородна повърхност. Първият слой дава цвета на покритието, така че всички релефни 
преходи от първия слой се проявяват при натъркване и полировка върху втория слой.    
Нанесете първия слой  на повърхност  и равномерно разпределете на  еднакво дебел 
пласт MARMORINO CLASSICO, но не трябва да засъхва. Задайте му избрания 
рисунък: хаотично загладен, вълнообразно релефен, диагонално разпънат, 
вълнообразно разпънат и т.н. След 12 часа нанесете втория слой като постигате 
равномерна дебелина. Нанесеният продукт на повърхността бързо започва да изсъхва, 
затова нанесете неголеми количества върху мокрите краища и покривайте 
повърхността плътно като равномерно запълвате порите. После продължете да 
полирате на мокро търкайки.
За да се достигне ефекта старина (цветна шпакловка):   
Инструменти: метална четка от кована неръждаема стомана или от пластмаса и за 
допълнение - четка с по-малък размер с твърда гъба. Нанесете на подготвената 
еднородна повърхност. Първият слой нанесете като равномерно разпределяйте 
материала по повърхността и задайте рисунък, както е указано по-горе. След 4-
5 часа нанесете 2-рия слой, за да постигнете равна дебелина и гладкост. На 2-рия слой 
можете да оставите малки равномерни  пропуски с цел да се достигне ефекта на стария 
мрамор. Нанесеният продукт на повърхността бързо започва да съхне, затова веднага 
преминете към запълване с помощта на четка с твърда гъба. Леко да се разчовърка 
повърхността с четката с гъба като се повторят движенията на избрания рисунък. 
Оставете повърхността да поизсъхне 20 мин., за да стане възможно полирането на 
изпъкналите части на MARMORINO CLASSICO с помощта на четка от неръждаема 
стомана. Декорацията на 2-рия слой с четка се осъществява с меки движения. За 
придаване на релефно покритие, може да нанесете 3-ти върху 2-рия неполиран слой. 
Както при просъхване и наситеност на въглеродния двуокис на  MARMORINO 
CLASSICO, така и при  всички известни продукти, силно влияние му оказват 
температурата и влажността. Съветваме да се нанася при температура от +10 до +35С с 
влажност на околната среда не повече от 80%. Избягвайте нанасяния под пряка
слънчева светлина. След нанасяне на повърхността, сте длъжни да я защитите от дъжд 
и влажност до пълното и просъхване при нормална температура 20 С около 72 часа. 
Възможно е допълнително да се декорира MARMORINO CLASSICO с приемането на 
цветни късове натрошен Aquasil Velatura, Aquasil Perlaceo. Също е възможно да се 
запази MARMORINO CLASSICO със специален фиксатор Unimarc Finitura 
Satinata, предпазващ от пряко въздействие на водата и създаващ защитна матова лепен-
ка.Чистенето на инструментите трябва да се направи веднага с помощта на вода. 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В закрити херметически 
опаковки при правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
          
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 

Пазете се от попадане в очите и на лицето! Пазете от деца! В случай на попадане в 
очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице. 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците изхвърляйте на опраделените  за 
строителни отпадъци места.




