
                               
MARCOPOLO

Декоративна мазилка за вътрешно приложение с метален ефект
Серия 376

ОПИСАНИЕ

Marcopolo е декоративна мазилка, която придава на обработените с нея повърхности 
ярките и преливащи хроматични контрасти на златото, среброто ,бронза , цинка и 
медта. Иновациоността, технологичността и лекота при нанасянето на Marcopolo 
позволяват да се получат блестящи резултати със съвремен естетически вид. Хай-тек 
ефект или традиционен дизайн (класически) придава уникалност на мястото в което 
живеете или работите, като дава възможност за оригинални интериорни решения.

ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ

• хоросан, бетон, мазилки на циментова или  варова основа и  др.
• Гипсови и гипскартонови повърхности.
• Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бои и мазилки.
• Подходящ за вътрешни повърхности

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състав : акрилни свързващи вещества във водна дисперсия.
Разредител : вода.
Относително тегло: UNI EN ISO 2811- 1:1.1 – 1.25кг/л
Вискозитет: UNI 8902 :90000 +- 10000 за 25C
Време за съхнене: повърхностно до 1час при 25C и влажност 65%.

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.
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 следващ слой след 2-3 часа). Изравнете всички 
неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания външно, 



можете да използвате BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, а за вътрешно 
TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110, както и 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 
прешкурете. Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка. 
Фиксатор (грунд):на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006  акрилен 
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 работа с малка дебелина 
или раздробяващи се от времето повърхности,нанесете изолиращ  ATOMO-solvent-free 
фиксатор ,смесен с вода 50-300%(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 2 слоя DECORFOND 3880019  или PAINTOP 
6330019 разреден с вода 30-35%.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Температура въздуха : мин.8С –макс.35С
Влажност : <75%
Температура на повърхноста: мин.5С – макс.35С
Влажноста на повърхноста : <10%
Инструмент: четка и гъба
Брои слоеве : 1
Разреждане : с вода макс.5%
Разходна норма : 4-6 м2/л за 1 слой
Нанесете MARCOPOLO върху DECORFOND или PAINTOP с четка със нестандартни 
движения. 4-5 мин след нанасянето, с влажна гъба чрез въртеливи движения се постига 
желаният ефект.Крайният ефект на MARCOPOLO се получава след неговото 
изсъхване. Като приключите работа измийте инструментите и не оставяйте материала 
да изсъхне на тях.

ОЦВЕТЯВАНЕ

MARCOPOLO се предлага в 5 основни бази готови за употреба- злато 0190, сребро 
0070,  алуминий 0170, бронзо 0150 и мед 0160, както и матов вид - SABLE
С помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE, MARCOPOLO може да се 
оцвети в 42 цвята допълнително. При  използване на  материал от  различни партиди, 
се препоръчва  смесване  с  цел избягване на разлики в цветовите нюанси.

СЪХРАНЕНИЕ

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 изхвърляйте на местата определени за  строителни 
отпадъци.


