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MARCONELLA 
Паропропускаща боя за вътрешна употреба на основа на винилни смоли. 

Серия: 453 
Описание 
 
MARCOTONE е боя за вътрешна употреба с висока паропропускаща способност и отлична 
дилатация. Лесен за нанасяне. 
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е подходящ за вякакъв вид основа – хоросан, бетон, мазилки на циментова или  
варова основа, гипс и др.. Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бой и мазилки. 
 
Подходящ за вътрешни повърхности 
 
Технически характеристики 
 
Състав: винилни смоли на водна основа 
Разтворител: вода 
Разход: 8 – 10 кв.м. с литар за една ръка в зависимост от типа на повърхността, позовавайки 
се на гладка повърхност при средно всмукване 
Брой ръце: 2 бр. 
Разреждане: с вода, 1-ва ръка с 70-75% и втора 35-40% 
Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 5 часа при 25С и 65% 
влажност 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 1,72+/– 0,05 kg/l  
Водоизпарителна устойчивост: UNI 8902: 28000 – 34000 на 25С  
 
 
Подготовка на повърхността 
 
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете 
здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи 
материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. 
Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве. Изравнете 
всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания, можете 
да използвате BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или други продукти на същата основа. 
Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ 
материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкуркайте. 
Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка.  
Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с 
COMBAT 333 4810333 (въстановяващ препарат). Оставете да изсъхне напълно (30мин. 
повърхностно, нанасяне на следваща повърхност след 2-3 часа).  
 
Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен 
акрилов фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8. На гипсокартонена повърхност 
нанесете специален фиксатор PREPARA / 4710019- изолационен пигментен фиксатор, който 
се разрежда максимално с 5% вода. 



 
На повърхности за вътрешна или външна работа с малка дебелина или раздробяващи се от 
времето, нанесете изолиращ фиксаторен разтворител ISOMARC 4410111, смесен 40-100% с 
DILUENTE SINTETIKO 5210011 или ATOMО-микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, 
смесен с вода 50-60%(Сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от 
абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на 
отделно място). 
 
Нанесете WALL CREAM според инструкциите за нанасяне. 
 
Употреба 
 
Брой слоеве: мин. 2 бр. 
Разходна норма: 8 – 10 кв.м. с литар за една ръка в зависимост от типа на повърхността, 
позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване  
Разреждане: с вода, 1-ва ръка с 70-75% и втора 40-45% Температура на въздуха: мин. 10С / 
мах. 35С 
Отн. влажност:  < 80% 
Инструменти за нанасяне: четка, мече, пръскалка или компресор  
 
Разбъркайте преди да нанесете. Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте 
материала да изсъхне на тях. 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO. MACROMIE. В случай на 
употребяване на различни гами на цветния продукт или продукта на оцветя пълната система 
TINTOMETRICO, но не в една поръчка, съветваме отново да се размеси със себе си в 
опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите. 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при  
правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и 
се консултирайте с медицинско лице. Пазете от деца! Използвайте продукта съгласно нормите 
за хигиена и безопасност: след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. 
Отпадъците трябва да бъдат свързани към строителните отходни места. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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