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ТЕХНІЧНА КАРТА 

ТИП Декоративний вапняний матеріал з мармуровим наповнювачем. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Інтер'єр 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ Створює хороший рельєфний візерунок з ефектом натурального мармуру. 

ВЛАСТИВОСТІ 
Нетоксичний, незаймистий, екологічно чистий. Хороша паропроникність і 
стійкість до плісняви. Легко наноситься. Полірується. 

УМОВИ НАНЕСЕННЯ Температура: +5 - +35°С Вологість: не більше 80% 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Шпатель з нержавіючої сталі, губка, площадка, залежно від бажаної фактури. 

РОЗВЕДЕННЯ 

Матеріал готовий до застосування, при необхідності отримання бажаного 
декоративного ефекту можливе розбавлення з Conservanto Decorativo, 
залежно від необхідної в'язкості можливе додавання до 10% питної води 
залежно від бажаного результату і техніки нанесення. 

ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ 0,5-1,2 кг/м.кв в 1 шар 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,79 0,3 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою 

ВИСИХАННЯ 
4 г на відлипання, повне 24 г.  
6 – 8 г між шарами. 

СКЛАД 
Акрилатні смоли у водній дисперсії, мікромармур, мармурова крихта, вапно, 
стабілізатори і добавки, що полегшують процес нанесення і адгезію з 
підкладкою. 

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи 

КОЛІР БАЗИ Білий з відтінком «кава з молоком». 

ТОНУВАННЯ Універсальними пастоподібними барвниками. 

УПАКОВКА 20кг ; 7,5 кг 

НАНЕСЕННЯ 

Суху і чисту поверхню стін покрити кварц грунтом Fondo Dolomiti або Fondo 
Dolomiti Ruvido і дати просохнути впродовж 6-8 годин. Нанести шар 
матеріалу за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, створивши бажаний 
ефект. Дати висохнути впродовж 24 годин. Покрити поверхню захисним 
воском, декоративною фарбою (велатурою) або лаком, залежно від бажаного 
ефекту. 

ОХОРОНА ПРАЦІ І У матеріалі відсутні шкідливі речовини, пігменти або інші компоненти, що 



НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

містять важкі метали, такі як хром або свинець. Крім того, в матеріалі немає 
ароматизованих і хлорованих розчинників. 
Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Матеріал не 
горючий і за умови його правильної технічної експлуатації є нетоксичною, 
нешкідливою речовиною.  
У разі попадання в очі, ретельно промити водою.  
Рекомендується дотримання звичайних запобіжних заходів, передбачених 
для роботи із матеріалами на водній основі.  
При зберіганні, переміщенні і транспортуванні не потрібно дотримання 
особливих умов. При випадковому пролитті матеріал необхідно зібрати, 
використовуючи інертні абсорбуючі матеріали, такі як пісок, глина і так далі і 
знищити як звичайні тверді відходи. 

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ 
Не менше 2 років в закритій упаковці при температурі від +2°С до +36°С.  
Не морозостійкий при транспортуванні і зберіганні. 

 

 

 

 

 

 


