WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
MARMORINO NATURALE firmy OIKOS stanowi dekoracyjna, barwną powłokę
wykończeniową na zewnątrz i we wnętrzach. Wykonany na bazie wapna gaszonego
pozwala w sposób łatwy i szybki uzyskać wspaniałe efekty dekoracyjne
przypominające tradycyjną technikę marmoryzacji. Nakładając MARMORINO
NAURALE możemy zrezygnować z idealnego wyrównywania podłoża, gdyż grubość
warstwy pozwala ukryć drobne jego nierówności. Charakterystyczną cechą
MARMORINO NATURALE jest zdolność wiązania się z podłożem w jedną
nierozerwalną całość, przy równoczesnym całkowitym zachowaniu oddychalności,
czyli zdolności transpiracji wilgoci z głębi ściany. Dzięki wysokiej alkaliczności
działa bakteriobójczo, zapobiegając rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni.
MARMORINO NATURALE jest wyrobem całkowicie naturalnym, bezwonnym,
nietoksycznym, niepalnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.
SPOSÓB NAKŁADANIA
Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być dobrze wysuszone i wysezonowane. Na tynki nowe farby można
nakładać po upływie co najmniej 30 dni, po zakończeniu procesu wiązania
dwutlenku węgla z powietrza. Powierzchnię przetrzeć starannie szczotką, usunąć
starą farbę słabo związaną ż podłożem. Przy pracach remontowych czy
konserwatorskich zlikwidować najpierw przyczyny podsiąkania wody i osuszyć
zawilgocenia. Na podłoża zmączniałe, zastosować wzmacniający środek gruntujący
ISOLANTE CONSOLIDANTE firmy OIKOS, zaś na tynki nowe i wcześniej
malowane - wyrównujący chłonność środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE
firmy OIKOS.
Sposób nakładania:

MARMORINO NATURALE należy nakładać dwukrotnie pacą ze stali nierdzewnej,
zachowując między jednym a drugim nakładaniem odstęp 7-8 godzin. Za każdym
razem dokładnie wyrównać powierzchnię.
Wykończenie powierzchni:

Na ścianach zewnętrznych, jeśli powierzchnia nie została wybłyszczona, w celu
zapewnienia lepszej jej ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający
przed wodą PROTETTIVO IDROREPPELLENTE firmy OIKOS.
Aby uzyskać marmoryzację błyszczącą, nałożyć szpachelką ze stali nierdzewnej
cieniutką warstwę specjalnego wyrobu wykończeniowego na MARMORINO FINITURA AUTOLUCIDANTE i natychmiast przystąpić do jego wybłyszczania tym
samym narzędziem. Na zewnątrz, w celu zabezpieczenia powierzchni pokrytej
MARMORINO FINITURA AUTOLUCIDANTE przed wodą i czynnikami atmosferycznymi, po około 7 dniach nałożyć warstwę ochronnego wosku CERA PROTETTIVA firmy
OIKOS.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych
dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i
innych komponentów zawierających toksyczne
metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też
żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne
pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania
powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych.
Brak również jakiejkolwiek możliwości wystąpienia
niebezpiecz-nych polimeryzacji. Produkt jest niepalny
i może być uznany za całkowicie bezpieczny.
Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych
specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy
jedynie standardowych warunków przewidywanych
przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania,
przechowywania i transportu obowiązują wymagania
VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać
materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek
ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

Powierzchnię przeznaczoną do tynkowania starannie
oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane
z podłożem. Podłoża niedawno wykonane, nowe
muszą być dobrze wysuszone i wysezonowane. Przy
pracach remontowych należy usunąć miejsca mocno
zawilgocone i uzupełnić ubytki tynku. Odczekać aż
ściana całkowicie wyschnie, a następnie, zastosować
środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE lub
ISOLANTE CONSOLIDANTE. Po 12 godzinach nałożyć
dwie warstwy MARMORINO NATURALE w odstępie
7÷8 godzin. Za każdym razem dokładnie wyrównać
powierzchnię.
Na ścianach zewnętrznych, jeśli powierzchnia nie
została wybłyszczona, w celu zapewnienia lepszej
ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający
przed wodą PROTETTIVO IDROREPPELLENTE firmy
OIKOS.
Tynkowaną powierzchnię chronić przed deszczem
przez pierwsze 24÷48 godzin.
Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi
wskazówkami.

					

marmorino naturale

CM7040+ CL8040		

CM7090+ CL8090		

CM7140+ CL8140		

CM7030+ CL8030		

CM7080+ CL8080		

CM7130+ CL8130		

CM7020+ CL8020		

CM7070+ CL8070		

CM7120+ CL8120		

CM7010+ CL8010		

CM7060+ CL8060		

CM7110+ CL8110		

CM7000+ CL8000		

CM7050+ CL8050		

CM7100+ CL8100		

marmorino naturale

CM7190+ CL8190		

CM7240+ CL8240		

CM7290+ CL8290		

CM7180+ CL8180		

CM7230+ CL8230		

CM7280+ CL8280		

CM7170+ CL8170

CM7220+ CL8220		

CM7270+ CL8270		

CM7160+ CL8160		

CM7210+ CL8210		

CM7260+ CL8260		

CM7150+ CL8150

CM7200+ CL8200

CM7250+ CL8250		

marmorino naturale

CM7340+ CL8340		

CM7390+ CL8390		

CM7440+ CL8440		

CM7330+ CL8330		

CM7380+ CL8380		

CM7430+ CL8430		

CM7320+ CL8320		

CM7370+ CL8370		

CM7420+ CL8420		

CM7310+ CL8310		

CM7360+ CL8360		

CM7110+ CL8110		

CM7300+ CL8300		

CM7350+ CL8350		

CM7400+ CL8400		

marmorino naturale

CM7490+ CL8490		

CM7540+ CL8540		

CM7590+ CL8590		

CM7480+ CL8480		

CM7530+ CL8530		

CM7580+ CL8580		

CM7470+ CL8470

CM7520+ CL8520		

CM7570+ CL8570		

CM7460+ CL8460		

CM7510+ CL8510		

CM7560+ CL8560		

CM7450+ CL8450

CM7500+ CL8500

CM7550+ CL8550		

