
INTERIÉROVÝ VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR – RAFINOVANÝ VZHLED S DUHOVÝM EFEKTEM METALÍZY

Serie 020

MARCOPOLO LUXURY

POPIS
 
MARCOPOLO LUXURY je interiérový vrchní dekorativní
nátěr, který vytváří prestižní povrchy s jedinečným
duhovým efektem metalízy a umožňuje dekoraci dobových
i moderních interiérů. Složení je obohaceno o speciální
pigmenty, jež rozehrávají tóny magického třpytu a vytváří
okouzlující odlesky, které se mění úhlem dopadu světla na
stěnu. 
Tento nátěr umožňuje snadné a rychlé nanášení, realizaci
nádherných efektů a uspokojí jakékoliv aplikační a
estetické požadavky. Produkt MARCOPOLO LUXURY je
charakteristický svou vysokou estetickou hodnotou a
dokonalou odolností vůči zátěži, které může být stěna
postupem času vystavena.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Je aplikovatelný na následující povrchy v interiéru:
- nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv
- betonové plochy
- sádrové nebo sádrokartonové povrchy
- staré nátěry a povlaky organické a minerální povahy,
suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné
- konglomeráty rozličné organické a minerální povahy s
podmínkou, že pohlcují vlhkost.
Připravte povrch postupem uvedeným v části „PŘÍPRAVA
PODKLADU".
Nenanášejte na vlhký nebo nevyzrálý podklad.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: akrylátový kopolymer ve vodní emulzi
- Pigment: metalicko perleťový 
- Ředidlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l,
dle odstínu
- Viskozita - balení: 
Stříbro a hliník: 26000 ± 3000 cps
Zlato: 18000 ± 3000 cps
- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65
%): suchý na dotek za 1 hodinu.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Povrch stěny:
- Ujistěte se, že podklad je dobře vyschlý a vyzrálý. V
případě potřeby odstraňte defekty a plochu zpevněte
speciálními prostředky.
- Při výskytu plísní ošetřete povrch čistícím přípravkem
COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním prostředkem
COMBAT 333 kód 4810333. Přidejte popřípadě i
hygienizační přípravek COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstraňte z povrchu kartáčem nebo umytím vodou
vystupující výkvěty a volné, odloupnuté a odrolené části
starých nátěrů. Staré temperové a vápenné nátěry se musí
zcela odstranit.
- Odstraňte z povrchu kartáčem usazený prach, smog či
jiné nečistoty.
- Nerovnosti v podkladu zarovnejte a vyhlaďte a případné
praskliny, trhliny, dutá místa apod. ošetřete přípravkem
TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte a vyspravte

případné trhliny vhodnými stěrkami.
- Zastěrkovaná místa a výplně přebruste brusným papírem;
odstraňte prach.
- V případě potřeby přestěrkujte omítkový podklad
přípravkem RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150
nebo RASOMARC 9500150, dle typu podkladu.
- Naneste akrylátový vodou ředitelný fixační nátěr IDROFIS
4700006 nebo mikronizovaný fixační nátěr solvent free
ATOMO 8840001.
- Po patřičném zředění 30-35% vodou naneste válečkem
nebo štětcem alespoň dvě vrstvy produktu DECORFOND
3880019 tak, aby byl vytvořen optimální homogenní
podklad pro aplikaci. Nedoporučujeme použití jiných
základních nátěrů či hmot.
- Naneste dekorativní nátěr MARCOPOLO LUXURY
uvedeným postupem.
*(Poměr ředění a množství aplikovaného izolačního nátěru
se mění v závislosti na savosti podkladu povrchu a je
vhodné určit je pomocí předběžné zkoušky na specifickém
podkladu - Bližší informace naleznete v Technickém listu).
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Podmínky při aplikaci:
Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C
Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%
- Aplikace: štětec a houba
- Počet vrstev: 1
- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci), resp.
maximálně 5% vodou, v závislosti na požadovaném
estetickém efektu.
Postup při nanášení:
.Naneste produkt MARCOPOLO LUXURY nerovnoměrně
štětcem.
.Jakmile je nanesený produkt částečně vyschlý, rozetřete
produkt nepravidelně na povrchu měkkou a mírně
navlhčenou houbou nebo štětcem typu „Spalter". Specifický
dekorativní efekt LUXURY bude viditelný až po úplném
zaschnutí.
- Nářadí ihned po použití očistěte vodou
- Indikativní vydatnost: 4-6 m²/l pokryté plochy se vztahuje
na hladké a středně savé povrchy. Přesnou spotřebu
produktu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním
povrchu.
 
ZABARVENÍ
 
Produkt je k dostání v hotově namíchyných barevných
odstínech, jež jsou zároveň použitelné jako báze pro
tónování, ve stříbrném (0070), hliníkovém (0170) a zlatém
odstínu (0190).
Barevný odstín je realizovatelný tónovacím systémem
Marcromie. K dosažení žádoucího odstínu lze v případě
potřeby použít i barviva COLORADO, série 548.
V případě použití více druhů barevných materiálů nebo je-li
materiál použit k dokončení části práce, doporučujeme
použité materiály smíchat a tím zabránit drobným
barevným odchylkám.
 
SKLADOVÁNÍ
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Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30 °C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C 
Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při
vhodné teplotě: 2 roky.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l
(2010)
MARCOPOLO LUXURY obsahuje maximálně: 200 g/l
VOCNevyžaduje se označení ve smyslu platných
normativních požadavků. Produkt musí být používán v
souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a
hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného
odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se
zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo
štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Rafinovaný vzhled s duhovým efektem metalízy.
Jednovrstvý vrchní dekorativní nátěr MARCOPOLO
LUXURY série 020 na bázi akrylátového kopolymeru ve
vodní emulzi, aplikovatelný, dle uvedené vydatnosti, na
předem připravené povrchy v interiéru.
Dodávka a nanášení materiálu ................. € na m².
 

Il COLORFICIO SAN MARCO garantuje, že informace uvedené v
tomhle technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem,
technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není
odpovědny za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci
jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost
výrobku u každého specifického případu. Tento technický list
anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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