
                                           
                                            MARMO ANTICO
              НАСТЕННО МИНЕРАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ 
                                          РАБОТИ С ЕФЕКТ НА ТРАВЕРТИН
                                                            серия: 960

ОПИСАНИЕ

MARMO ANTICO - настенно минерално декоративно покритие за вътрешни и външни 
работи, притежаващо високо въздухопроникване. MARMO ANTICO позволява да се 
направят подобия, напомнящи типичния вид на травертинанай-стария мрамор. При 
употребата му вътре в сградите създава естетична хармония и функционална 
укрепеност. MARMO ANTICO много добре прилепва към външните повърхности, 
придава строга монументалност на интериора или фасадата. За постигане на 
допълнителен декоративно-полихромен ефект се използват наполовин покривни
финитури: AQUASIL VELATURA и AQUASIL PERLACEO.

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

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

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свързващи вещества: вар с модификация на  въздушното свойство.
Разтворител: вода.
Максимални размери на мраморните гранули- 0,7 мм.
Маса на обема: UNI 8910 :1,65 + 0,05 кг./л.
Гъвкавост на продукта: пастообразна консистенция
Време на съхнене: (при +25С и влажност 65% ) повърхностно 2-3 часа; възможност за 
нанасяне на лак-след 12 часа.
Съпротивление : UNI EN ISO 7783-2:>200 гр. на кв. м. за 24 часа.
Разход:  2,5-3 кг на м.кв. на 2 слоя , за гладка повърхност при средно просмукване.
Своевременно се правят предварителни проби на отделни места за реалното количество 
разход.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхности с мазилки:
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена.



Проверява се състоянието на повърхността. Тятрябва 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 напра-
вят 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. След това нанасяте в MARMO ANTICO. (Разбиването на грунда и 
нанесеното количество зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с 
помощта на предварителна проба на отделно място). Ако повърхността няма 
необходимост да бъде укрепена с фиксатор, съветваме ви да навлажните, за да не се 
отслоят при излишно поглъщане на вода съдържащите се в MARMO ANTICO 
свързващи вещества.

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 мистрия от неръждаема стомана.
Количество на слоевете - минимум 2 слоя. 
Разреждане: готов за нанасяне.
Нанася се на подготвена еднородна повърхност.
Първият слой MARMO ANTICO се нанася на равномерни по дебелина слоеве 
вертикално отдолу нагоре, разпределяйки материала по повърхността. След 12 часа се 
нанася 2-рия слой в същата вертикална или хоризонтална посока. Продуктът започва 
бързо да съхне. Нанасяйте малки количества, мокро на мокро, покривайки
повърхността плътно със сила, запълвайки порите. След 5-10 мин., без да позволявате 
да изсъхне, разронете с края на мистрията повърхността, като се стараете да държите 
инструмен та перпендикулярно на повърхността. Специалният декоративен ефект е 
възможно да се постигне като разделите повърхността на каменни плочи на прясно 
нанесения материал с помощта на металния инструмент. Затова посоката на нанасяне 
на MARMO ANTICO трябва да е хоризонтална. Както при просъхване и наситеност с 
въглеродния двуокис на MARMO ANTICO, 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 MARMO 



ANTICO с приемането на цветни късове натрошен Aquasil Velatura, Aquasil Perlaceo. 
Възможно да се запази MARMO ANTICO със специален фиксатор-  Unimarc Finitura 
Satinata, предпазващ от пряко въздействие на водата и създаващ защитен матов филм. 
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 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

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, не изхвърляйте 
кутиите в околната среда. Отпадъците изхвърляйте със строителните отпадъци.


