
                                       

                                         GRIMANI 

     Декоративно покритие с метални ефекти за различни повърхности                 
    
серия 024

  
     ОПИСАНИЕ:

GRIMANI е декорация, създадена да декорира и покрива по – голямата част от
съвременните архитектурни повърхности. GRIMANI осигурява отлична адхезия 
и  пластичност не само върху стените и типичните домашни повърхности, но и 
върху   аксесоари като лампи, рафтове, малки мебели, рамки. Повърхностите 
разцъфтяват  отново с елегантна текстура в комбинация с мек бляскав ефект, 
който се мени от полуярък до ярък, в зависимост от падащата светлина. 
GRIMANI позволява да получим  гостоприемни естетични ефекти с лекота на 
нанасяне. Има ниско  съдържание на летливи съединения и не съдържа 
формалдехиди и добавени  пластификатори, като по този начин не се изисква 
дълга вентилация преди  помещението да бъде използваемо отново след 
нанасяне.

    ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Може да се прилага върху:

− Дървени конгломерати, 
− ПДЧ, шперплат и други подобни; 
− Нови дървени повърхности или предварително подготвени, вече 

боядисани повърхности - винил, фибростъкло, целулозно-влакнести 
тапети; 

− Еко кожа, картон и текстил; 
− Метали; 
− PVC;
− Нови и стари мазилки с водни свързващи вещества;



− Повърхности от бетон и различни минерални конгломерати, при условие, 
че са абсорбент; 

− Мазилка, гипсокартонени повърхности, декоративни пана;
− Стари бои и стенни повърхности, които са органични или минерални, 

сухи, компактни, абсорбиращи и свързани.
− Не се нанася върху влажни повърхности. 

ВНИМАНИЕ: На повърхности от дърво съдържащи танини, за предпазване от 
образуване на тъмни петна, предварително нанесете изолиращ грунд UNIMARC 
PRIMER ANTITANINO 3080001/0019
    

    СПЕЦИФИКАЦИИ:

  -  Свързващи вещества: акрилни съполимери във водна дисперсия. 
  -  Пигменти: перлен метал.
  -  Разредител: вода
  -  Обемно тегло: UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 кг./л.
 -  Съхнене:(при  25  С  и  65%  относителна  влажност)  повърхностно  след  30 
минути, за повторно нанасяне след 3 часа. 
  -  Вискозитет – тиксотропен крем;

   
    ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:
Шпакловани повърхности и повърхности от гипс и гипсокартон: 
  - Проверете състоянието на повърхността. Уверете се, че тя е суха и здрава. При 
необходимост нанесете специални укрепващи средства и уплътняващи 
материали.
  - При наличие на плесен и мухъл, обработете повърхността със специални 
препарати COMBAT 222 код 4810222, обилно измийте и нанесете COMBAT 333 
код 4810333-закрепващ. При необходимост добавете в материала и 
противомухълна добавка COMBAT 444 код 4810444. 
  - Отстранете възможните остатъци от стара боя или ронещите се слоеве. 
-Почистете повърхността от прах и смог.
  - Изравнете  неравностите по повърхността : дупки, драскотини и други - с 
помощта на  TAMSTUCCO 94000006/9410110. Пукнатините запълнете със 
специален запълнител. 
  - Прешкурете  повърхността и след това премахнете останалата фина прах.
  - Продължете финишното изравняване по мазилката с ROSAMIX 9440160 или 
BETOMARK 9450150 или ROSAMARC 9500150, в зависимост от вида на 
повърхността. 
  - Нанесете един слой микронизиран грунд без разтворители ATOMO 8840001. 
  - После нанесете GRIMANI съгласно инструкциите за употреба. 
  - Ако прецените, че е необходимо може да използвате DECORFOND 3880019 
като грунд. 



Повърхности от дърво и дървени плоскости: 
  - Прешкурете с леки движения, за да премахнете стърчащите части на дървото.
  - Премахнете старата отлепваща се боя и разрушеното лаково покритие.
  - Премахнете смолата с подходящ разредител;
  - Запълнете неравностите със синтетичен пълнител. Прешкурете неравностите 
и почистете останалата прах.

Повърхности от пластмаса: 
  - Прешкурете повърхността.
  - Обезмаслете повърхността с разтворител и почистете. 
  - Нанесете GRIMANI следвайки инструкциите за нанасяне; 
  - Ако е необходимо, на чиста и суха повърхност, нанесете  UNIMARC FONDO 
UNIVERSALE 335 като грунд.

Черни метали: 
  - Механично или ръчно почистете всички остатъци от не добре прилепнали 
слоеве, заедно с ръждата, ако има такава. 
  - Премахнете всички слоеве люпеща се боя и прешкурете повърхността;
  - Обезмаслете с подходящ разредител.
  - Премахнете прахта и мърсотията; 
  - Нанесете MARCOTECH AU - грунд за метал 3320807 върху съвършено суха 
повърхност или алтернативно два слоя SATURN СЕРИЯ 191 инхибитор за 
ръжда.
  -  Нанесете GRIMANI следвайки инструкциите за нанасяне.
 
 *   (Разреждането  и количеството на използваният материал зависят от 
абсорбацията на основата. За определяне на точният разход препоръчваме да се 
направи предварителна проба на отделен участък)

    ИНСТРУКЦИИ ПО НАНАСЯНЕ:

  - Температура на въздуха от: +8С до +35С 
  - Относителна влажност: по малка от 75%. 
  - Температура на повърхността: мин. +5 С/макс. +35 С 
  - Влажност на повърхността: по малка от 10% 
  - Инструменти за нанасяне: четка, маламашка от неръждаема стомана; 
  - Брой слоеве – 1 – 2 в зависимост от търсения ефект;
  - Разреждане: готов за използване, може да се разреди до 20% с вода, в 
зависимост от желаният краен ефект; 
Нанасяне: за постигане на Жакард, килим, Моаре и кашмирени ефекти, вижте 
Palette 55045.

 -Разход на материала: 



  - За ефекти на една ръка – 6-8кв.м. от литър за гладки повърхности със средна 
абсорбация 
  - За ефекти на две ръце – 4-6кв.м. от литър за гладки повърхности със средна 
абсорбация; 
  - За ефекти от два тона – 5-7кв.м. от литър за гладки повърхности със средна 
абсорбация; 
  - Тествайте предварително, за да определите точният разход на материала за 
определената повърхност;
  - След приключване на работа почистете инструментите с вода.

  
   ОЦВЕТЯВАНЕ:

  Материалът се предлага в бази за оцветяване , които може да използвате като 
готови цветове: Пютър (0270), Злато (0195), Бяло (0019); Оцветява се по 
системата Marcromie Color Matching System. 
  В случай, че използвате оцветен материал от различна партида, съветваме да 
ремиксирате, за да избегнете вероятността от разлика в тоналността.

    СЪХРАНЕНИЕ:
 
  - Max. Температура: + 30 ° C 
  - Мин. Температура: + 5 ° C 
  - В оригинална, запечатана и правилно съхранена опаковка, срокът на годност е 
2 години.
   - Да се пази от влага и влажна среда. 

    БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

Произведено в съответствие с Европейската директива (2004/42/ЕС) 
Категория А/I: боя с декоративен ефект (на водна основа): 
200гр/л(2010) GRIMANI съдържа максимум: 5гр/л летливи съединения; 
Използвайте материала съгласно действащите норми за хигиена и бесопасност; 
След използване е забранено да изхвърляте опаковките в околната среда; 
Не изхвърляйте остатъците в канализацията, изчайте ги да изсъхнат и ги 
третирайте като специален отпадък. Пазете далеч от деца.




