
CONCRET_ART 
 

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА 
БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ 

series 385 

         ОПИСАНИЕ:

CONCRET_ART е интериорно, декоративно покритие за пресъздаване на 
ефектите на бетонни повърхности. Материалът е подходящ за съвременни 
минималистични интериори. С него са постижими всички варианти на бетонни 
текстури: загладени или кофраж, въпрос на дизайнерско решение. Разработен е 
на основата на акрилни свързващи вещества с висока паропропусклива 
способнос и твърдост. Устойчив на вода. Подходящ за търговски и жилищни 
площи. Не съдържа формалдехид и пластификатори. 
 

          ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ:

Нанася се на :
− Продуктът е подходящ за: 
− нови и стари мазилки, 
− повърхности от гипсокартон, 
− бетони, 
− дървени, 
− ПДЧ и други подобни плоскости .
− Повърхностите трябва да бъдат адекватно подготвени, като се следват 

инструкциите за подготовка 
 

         ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

      - Разтворител: вода



− Плътност UNI EN ISO 2811-1: 1.75 ± 0.05 кг / л 
− Вискозитет UNI 8902: 120,000 ± 1000 CPS при 25 ° С
− Съхнене- (при 25 ° С и 65% относителна влажност):. повърхностно за 

30 минути; 
− Комплексно след 6 часа (варира в зависимост от дебелина на 

материла). 

        ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Мазилки и гипсови шпакловки:  
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. 
Проверете се здравината на повърхността,  ако не е достатъчно стабилна 
използвайте подходящи материали, за да я заздравите. 
 Възможните остатъци се премахват с четка или с измиване. Отстраняват се и 
старите варови покрития, както и лошо прилепналите  слоеве. Изравнете всички 
неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания, 
при вътрешна експлоатация можете да използвате TAMSTUCCO 9400006 или 
TAMSTUCCO POLVERE 9410110, а за външно - BETOMARC 9450150, 
RASAMIX 9440160, RASOMARC 9500150 или да използвате други продукти на 
циментова основа. Пукнатини трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят 
в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно 
ги прешкурете. Отстранете праха и другите остатъци с помощта на мека четка 
Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и 
след това с COMBAT 333 4810333 (възстановяващ препарат). Оставете да 
изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следваща повърхност след 2 
- 3 часа). Където е необходимо прибавете COMBAT 111 / 4810111 към боята (за 
външно) или COMBAT 444 / 4810444 (за вътрешно). Фиксатор (грунд): на 
вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилен 
фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8. На гипсокартонена повърхност 
нанесете специален фиксатор PREPARA код 4710019 - изолационен пигментен 
фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода. 

Бетон:
Проверете се здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна 
използвайте подходящи материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се 
премахват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, 
както и лошо прилепналите слоеве. Изчистения бетон се третира с BETOXAN 
PRIMER / 9490125. Дупките и липсващите парчета запълнете с BETOXAN 400 / 
19490140 и/или BETOXAN 300 / 9490130 и/или BETOXAN 200 / 9490120 (не се 
свиват).  Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с  COMBAT 222 
480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (възстановяващ препарат). Оставете 
да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следваща повърхност 
след 2 - 3 часа). Където е необходимо прибавете COMBAT 111 / 4810111 към 
боята (за външно) или COMBAT 444 / 4810444 (за вътрешно). Фиксатор (грунд): 
на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилен 



фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8. На гипсокартонена повърхност 
нанесете специален фиксатор PREPARA код 4710019 - изолационен пигментен 
фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода. 

Повърхности от дърво и шперплат: 
Зашкурете всички повърхностти. Премахнете всички слоеве стари и лющещи се 
бои. Ако има наличие на смоли, ги отстранете с подходящ препарат. Запълнете 
дупки, пукнатини и вдлъбвания като използвате TAMSTUCCO 9400006 или 
9100019 STUCCO WALL. В случай,че дървото е богата на танини нанесете 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO. 
 
Ефект „кофраж“ 
Нанесете CONCRET_ART с иноксова маламашка. Оформете релефа с гумен 
инструмент за фладер. Изчакайте материалът да изсъхне, след което нанесете 2-
рия слой с маламашка и загладете. Разходна норма: 0.8 – 1.2  kg / m² 
 
Ефект „гладък бетон“ 
Нанесете CONCRET_ART като оформите лек релеф. Изчакайте да изсъхне и 
преминете към втория слой. Гланцирайте. Естетичния ефект се определя от 
метода на наслагване на материала и от конкретните умения на декоратора. 
Разход CONCRET_ART: 0,8 до 1 kg/m² 

Ефект „бетон“
Нанесете VENEZIAGRAF върху подготвената стена и загладете. Изчакайте да 
изсъхне и преминете към частично нанасяне на CONCRET_ART. Естетичния 
ефект се определя от метода на наслагване на материала. Разход за първи слой от 
VENEZIAGRAF: 1.52 kg/m² Разход на CONCRET_ART: 0.8 до 1 kg/m² 
 
 
Ефект „средно загладен бетон“ 
Нанесете STILE RESTAURO върху подготвената стена и загладете. Изчакайте да 
изсъхне и преминете към частично нанасяне на CONCRET_ART. Естетичния 
ефект се определя от метода на наслагване на материала. Разход за първи слой от 
STILE RESTAURO: 2,5 – 2,8 kg/m² Разход  на CONCRET_ART: 1 до 1,3 kg/m² 

*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%
− Не нанасяйте продукта ако има повишена кондензация в помещението или 

повърхността е директно изложена на слънце.
− Нанасяйте с иноксова маламашка.
− Разбъркайте преди да нанесете. 
− Като приключите работа измийте инструментите, не оставяйте материала 

да изсъхне на тях. 

       ОЦВЕТЯВАНЕ:

− Oцветяването се осъществява чрез подбор на цветове от системата 
Tintometrico Marcromie..

− В случай , че използвате оцветен материал от различни партиди 
препоръчваме да ремиксирате, за да избегнете  различия в тоналностите

       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.

       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 кутийте  в околната среда. Отпадъците 
изхвърляйте на опраделените за строителни отпадъци места.


