
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Състав: акрилов съполимер във водна 
дисперсия 
Специфично тегло на EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 
кг/л 
Вискозитет: паста 
Време за съхнене (при 25 ° C и 65% RH): не 
докосвайте 30 мин.; повторно нанасяне след 4 
часа. Финиширане с ROXIDAN след 8 часа. 

Подготовка на повърхността 

Мазилки, гипс и гипсокартон повърхности 
Уверете се, че основата, върху която нанасяте 
която е напълно подготвена и изсъхнала. Ако е 
необходимо обработете наповърхността със 
специфични продукти. 
При наличие на мухъл, обработете повърхността 
с COMBAT 222 препарат (код 4810222) и с 
COMBAT 333 (код 4810333). 

Отсранете всички остатъци от стари и лющещи 
се слоеве боя. 
Почистете добре повръхността от прах и други 
замърсявания.. 
Попълнете всички неравности, пукнатини и 
процепи с TAMSTUCCO 9400006/9410110 или 
STUCCOFACILE 9560019. Пукнатините се
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Да се запечатват с 
подходящи уплътнители. 
Пясъчно-гипсова мазилка и поправки със шкурка; 
премахнете праха. 
Ако е необходимо, нанесете тънък слой с 
RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или 
RASOMARC, 9500150 в зависимост от вида на 
основата. 
Нанесете ATOMO 8840001 без разтворители 

микронизиран грунд. 
Прилагат ROXIDAN Fondo в зависимост от 
инструкциите за приложение. 
- След най-малко от 8 часа, нанесете перленото 
покритие ROXIDAN. 

Върху повърхности от масивно дърво и 
шперплат: 

Отстранете с шкурка всички дървесни влакна и 

ОПИСАНИЕ 

ROXIDAN Fondo е мазилка,разработена за 
основа на повръхности, които ще бъдат 
декорирани с ROXIDAN. Материалът е 

изключително лесен за употреба и позволява 
създаването на различни естетическирезултати, 
в зависимост от използваните техники на 
изпълнение. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА  

Може да се прилага върху: 

Нови и стари мазилки, като 
повърхността предварително се 
обработва със свързващи вещества 
Бетонни повърхности. 
Гипс и гипсокартон повърхности. 
Стари бои и стенни покрития, които са 











неравности 
Преманете 

по структурата. 
на всички слоеве от старите 

бои и органични или минерални олющени 
в природата, суха, компактен, попиващи 
и сплотено. 
Дървени повърхности, картон, шперплат 
и други подобни. 

зашкурете боядисани повърхности. 
Премахнете на всички смола като използвате 
Nitro Dil.5170076. 
Попълнете пукантини, дупки и други 
несъвършенства с TAMSTUCCO 9400006 
замазка или стена STUCCO 9100019. 
Нанесете ROXIDAN Fondo в съответствие с 
инструкциите за употреба. 
Бъдете внимателни при подготовката на 
дървесини, богати на танин, като 

Повърхностите трябва да бъдат адекватно 
подготвени 
инструкции, 
Повърхност". 

в съответствие 
дадени в "Подготовка на 

Да не се прилага върху прясно боядисани кестен, при които могат да се появят тъмни 
повърхности. петна 

. 
Инструкции 
Температурата 
макс. +35°C 

за съхранение: 
на въздуха: Мин. +8 ° C / 

Относителна влажност на въздуха: <75% 
Мин. +5 ° C / Температура 

макс. +35°C 
на субстрата: 

Влага на субстрата: <10% 

Инструменти: мистрия от неръждаема стомана, 
стомана попълване нож, четка, флоат 
с пластмасов четина, пера четка. 
Брой слоеве: 2 
Разреждане: готов за употреба 

Първи слой: равномерно разпределете 

ROXIDAN Fondo с помощта на 
маламашка от неръждаема стомана. 
След минимум 4 часа, нанесете втори слой. 
Втори слой: нанесете неравномерно 

разпределен ROXIDAN Fondo с маламашка от 
неръждаема стомана. Може да използвате 
различни инструменти в зависимост от избра на 
ефект. 
Изчакайте няколко минути и за да дръпне 
материала и минете отново с 
неръждаема стоманена мистрия за да 
уплътните повърхността. 
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незабавно и покажете контейнера или 
етикета. Да не се изпуска 
в канализацията, течаща вода или върху земята. 

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 трябва да бъдат свързани към 
строителните отпадъци. 

Почистете инструментите с вода веднага след 
употреба. 

ROXIDAN Fondo съдържа макс: 200 гр / л VOC 
Въз основа на действащите нормативни 
актове на продукта не 
изисква опасни етикетиранията. Продуктът трябв 
а да се използва в съответствие с 
текущата хигиена и безопасност подзаконови 
актове; след употреба, а не за отходни 
места, нека остатъци изсъхне напълно и да ги 
третират като специални отпадъци. Да се 
съхранява на недостъпно за деца. При 
поглъщане да се потърси медицинска помощ 

„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” .  

Mобилен: 0889 562 791, Тел./факс: 052 63 69 11, Адрес: Варна, ул. Юрий Венелин 24 

E-mail: office@sanmarco-varna.com Web: www.sanmarco-varna.com  
 


