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DECORI CLASSICI 

ДЕКОРАТИВНО ИЗДЕЛИЕ С МНОГОТОНАЛЕН ЕФЕКТ ЗА ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 
Код: 3870001 

 
ОПИСАНИЕ 
 
DECORI CLASSICI - декоративно изделие с високо качество за вътрешни работи, основано на 
многотоналните преплитания на белите неразтворими флокули, образуващи ажурна връзка, 
подобна на тъкан. С аналогична техника на рисуване на стени, изискано са декорирани и 
оригиналните помещения на античните сгради от епохата на Възраждането. 
 
Лекостта на нанасяне и широката хроматична гама позволява създаването на престижна 
атмосфера, облагородяваща вътрешните помещения на частните домове, работните 
пространства, ресторантите, офисите, търговските и представителни интериори. 
 
Създаването на декорация с DECORI CLASSICI - обединена система, в която се използва 
първичното нанасяне на DECORFOND 3880019 на матова основа, лек при нанасяне, 
притежава в необходима степен всмукване и позволява да се получат най-добри резултати. 
 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ 
 
Нанасяне на: 
• Шпакловка за жилищни помещения, смесени със строителен разтвор или подобен на 

него. 
• Шпакловка, която е на основата на въздушното свойство на варта и хубавото качество 

на нов или вече боядисан пясък. 
• Опорната повърхност може да се състои от гипс, гипсокартон, панел или обикновени 

прегради. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Натурални свързващи вещества: синтетични сополимери във водна емулсия. 
 
Разтвор: вода. 
Маса на обема: UNI 8910 :1,00 + 0,05 кг./л. 
Гъвкавост на продукта: 11 000+5 000 cps. 
Време на съхнене: (при +25С и влажност 65%) повърхностно 3 часa; пълно-2-3 дена в зависи- 
мост от дебелината на слоя. 
Разход: 8-10 м.кв./л. на слой в зависимост от типа повърхност. 
 
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.Тя трябва да бъде плътна, ако не е, се нанася специален 
продукт с укрепващи или възстановяващи свойства. Възможните остатъци се отстраняват 
u1089 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 шпакловка 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 
4810 222 и COMBAT 333 – възстановяващ 4810 333. 
 
За работа вътрe в помещението слоят IDROFIS 4700006 - настенен акрилов фиксатор (грунд), 
е разреден с вода 1 : 6 или 1 : 8. 
 
След 4 часа минимум на 2 слоя нанесете DÉCORFOND 3880019, разбит с 30-35% вода. 
После нанесете DECORI CLASSICI. 
 
(Разбиването на грунда и нанесеното количество зависят от абсорбиращите свойства на 
основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място.) 
 
 
ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ИЛИ ГИПСОКАРТОН 
 
Отстраняваме старото варово покритие, отломената боя или лошо прилепналия слой. 
 
Изравняваме неравните повърхности. Дупки, пропуквания, вдлъбнатини за вътрешна работа 
отстраняваме с помощта на съответните шпакловъчни на- 
бори. 
 
Отшлифоваме шпакловката с помощта на шкурка като изчистваме прахта. 
 
Прави се заравняване на шпакловката с помощта на съответните шпакли. 
 
Изчистват се останките от прахта, мръсотията и др. остатъци с помощта на четка. 
 
Обработва се при необходимост с противоплесенен разтвор COMBAT 222, почистващ 4810222 
и COMBAT 333, възстановяващ 4810333. 
 
След това нанасяме съответния фиксатор: На гипсокартонена повърхност се нанася специа- 
лен фиксатор PRERARA код: 4710019 - изолационен пигментен фиксатор, разреден 
максимално с 5% вода. След това нанесете минимум на 2 слоя DÉCORFOND 3880019 до 
получаването на идеална повърхност. 
Накрая нанесете DECORI CLASSICI. 



 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
Цветът се постига с помощта на SISTEMA TINTOМETRICO MACROMIE. 
 
В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт или продукта на оцветяване, 
който изпълнявя 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. 
 
 
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 
 
Материалът може да се нанася с четка и специална шпатула от пластмаса. 
Количество на слоевете: един. 
Разбъркване: готов за употреба или максимално разреден с 10% вода. 
Нанесете DECORI CLASSICI на изсъхнала основа със специална четка с кръстообразни 
движения, предвижвайки се отгоре надолу по стената на участъци около 1 кв. м., равномерно 
разпространявайки флокулите по цялата повърхност с четка до завършване на участъка. 
Следете, докато засъхва, да не се образуват белези между участъците. 
След 15 мин. продължете работа с шпакла, като леко натискате флокула винаги с кръсто- 
сани движения. 
Инструментите веднага се почистват с вода. 
Стените се почистват като се забърсват с вода не по-рано от 20 дни. 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Температурата за съхранение е от +5С до +30С. В затворени здрави опаковки при правилно 
съхраняване, срокът на годност е около 2 години. 
 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Екологично чист продукт, не съдържа вредни добавки за вашето здраве. 
Продуктът не изисква информационни етикети по закона D.C.285 от 16/7/98 г., съгласно 
измененията и последните данни. Продуктът се използва съгласно нормите за хигиена и 
безопасност: след използване не изхвърляйте в контейнерите в околната среда.Остатъците 
трябва да бъдат премахнати със строителните отпадъци. 
За допълнителна информация е необходимо да се запознаете с факти, отнасящи се до 
нормите на безопасност при шпакловъчна и бояджийска работа. 
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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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