
MARCOPOLO LUXURY

Декоративно финишно покритие за вътрешно приложение, 
с изискана фина структура и метален ефект

СЕРИЯ 020

      ОПИСАНИЕ:

MARCOPOLO LUXURY- декоративно покритие за вътрешно приложение, 
позволяващо създаването на привлекателна визия в класическия и съвременен 
интериор. Създава фина структура  на повърхността  с метален ефект. В състава 
си е обогатено със специални пигменти,  преливащи от светлината и 
контрастиращи по степента на блясък. Материалът е много лесен за нанасяне, с 
помощта на светлината и нейното отражение позволява създаването на 
многообразни естетически ефекти,  които са в състояние да удовлетворят и най-
изисканите творчески претенции.

      ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Нанася се на :
− нови и стари мазилки на водна основа.
− бетонни повърхности.
− повърхности от гипс и гипсокартон.
− повърхности със стари бои и покрития на минерална или органична 

основа със суха , плътна,  абсорбираща и имаща добро сцепление 
структура.

− различни минерални строители смеси, при условие , че те са 
абсорбиращи.Повърхностите трябва да бъдат правилно подготвени, 
следвайки параграф подготовка наповърхността.

Не нанасяйте на влажни повърхности.



      ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

− Свързващо вещество: акрилни съполимери във водна дисперсия
− Пигменти: перлени с метален ефект
− Разтворител: вода
− Обемна маса(плътност) UNI EN ISO 2811-1:0,98-1,10 кг/л. В зависимост от 

цвета
− Вискозитет: по ротационният вискозомер на Брукфилд:

Argento (Сребро), Alluminio (Алуминий): 26000-3000, Oro (Злато): 18000-3000.
− Съхнене: (При 25С и 65% относителна влажност) повърхностно, след 1 

час.

      ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Стени:
− Уверете се, че повърхностите са сухи и здрави. В случай, че е необходимо 

укрепете ги с специализирани средства.
− При наличие на плесени обработете повърхността с разтвор COMBAT 222 

почистващ и COMBAT 333 укрепващ. За профилактика добавете в 
материала COMBAT 444.

− Премахнете с помощта  на четка или измийте възможните остатъци от 
стари бои. Напълно отстранете рушащите се слоеве бои и темпери.

− Почистете остатъците от прах и смог.
− Изравнете неравностите по повърхността с помощта на TAMSTUCCO. 

Драскотините запълете със специален уплътнител.
− Прешкурете останалите неравности с шкурка и почистете от прахта.
− Продължете финишното изравняване с помощта на RASAMIX, 

BETOMARC , RASOMARC в зависимост от типа основа.
− Нанесете един слой микронизиран грунд без разтворител ATOMO или 

акрилен грунд на водна основа IDROFIS.
− Нанесете минимум два слоя DECORFOND, разреден  до 30-35% с вода, с 

помощта на валяк или четка за създаване на еднородна повърхност, 
идеална за финишното покритие.

− След това нанесете MARCOPOLO LUXURY съгласно инструкцийте по 
нанасяне.

*Разреждането на грунда и количеството на използваният материал,зависи от 
абсорбацията на основата. За определяне на точният разход препоръчваме да 
направите предварителна проба.

       



       ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ:

− Температура на средата: Мин. +8С/Макс. +35C.
− Относителна влажност на въздуха: <75%
− Температура на повърхността:мин.+5С /макс.+35С
− Влажност на повърхността: < 10%
− Инструменти на нанасяне: четка и гъба
− Количество слеве: 1
− Разреждане: готов за употреба, може да се разреди мак. с 5% вода в 

зависимост от естетичният ефект.
− Начин на нанасяне: разпределете  MARCOPOLO LUXURY по 

повърхността с помощта на четка, нанасяйки с хаотични движения. Преди 
изсъхването на материала с помощта на четка или гъба създайте желаният 
ефект. Характерният ефект на мазилката се вижда след пълното му 
изсъхване.

− Веднага след приключване на работа почистете инструментите с вода
− Разход на материала : 4-6 кв.м./л. на една ръка при нанасяне върху гладка 

повърхност със средна абсорбация.За по точно определяне на разхода 
направете предварителна проба.

       ОЦВЕТЯВАНЕ:

− Материалът се предлага в бази за оцветяване, които може да използвате и 
като готови цветове: Argento(Сребро),  Alluminio(Алуминий), Oro(Злато), 
Bianco(Бяло), Oro Zecchino( Чисто злато).

− Oцветяването се осъществява чрез подбор на цветове от системата 
Tintometrico Marcromie. Може да оцветите материала и с оцветители от 
серията COLORADO 548.

− В случай , че използвате оцветен материал от различни партиди 
препоръчваме да ремиксирате за да избегнете разлика в тоналността.

       СЪХРАНЕНИЕ:

− Максимална температура на съхранение на материала +30С.
− Минимална температура на съхранение на материяла +5С..
− Срокът на годност на материала е 2 год. при условие, че се съхранява в 

запачетани оригинални упаковки при правилната температура.

       УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

− Произведено в съответствие с Европейската директива(2004/42/ЕС) 
Категория А/л: декоративно покритие (на водна основа): 200г/л(2010)

− MARCOPOLO LUXURY съдържа макс.: 200г/лVOC(летущи съединения).
− Съгласно законодателните норми на материалът не му е нужен 

информационен етикет. 



            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 опраделените за строителни отпадъци места.


