MARMOFIX
Dekoratívna, viacfarebná, mramorová,
tenkovrstvová omietka pre exteriér
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VLASTNOSTI
Dekoratívna, viacfarebná, mramorová, tenkovrstvová omietka pre exteriér. Vodoodpudivá, odolná
voči atmosferickým vplyvom a morskej soli. Využitie prírodných mramorových granulí, namiesto
pigmentov, zaručuje hotovej povrchovej úprave farebnú stálosť.
POUŽITIE
Konečná úprava povrchu exteriérov stien, po predchádzajúcej príprave podkladu. Môže byť
aplikovaný aj na drevené panely. Vynikajúci dekoratívny efekt.
ZLOŽENIE
Mramorové drte, spojené s akrylátovými živicami vo vodnej disperzii.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Viskozita
stierková hmota
Vzhľad filmu
matný,
Merná hmotnosť
neudáva sa
Odolnosť voči povet. vplyv. výborná
Odtieň
podľa vzorkovníka
Odolnosť voči alkáliám
výborná
Hmot. such. zbytkov 86%
Kategória a podkategória: A/c
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 40g/l (2010)
Výrobok obsahuje max. 40g/l VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes
zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
NANÁŠANIE
Spôsob nanáš.
Typ riedidla
Riedenie
Počet vrstiev
Výdatnosť
Čistenie náradia
Skladovanie

oceľové hladidlo
voda
hotové k použitiu
1
M - stredná granulometria 4 kg / m2
ihneď po ukončení práce umyť vodou
chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C.
Po použití dobre uzavrieť balenie.
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PRÍPRAVA PODKLADU
Nové vonkajšie naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného
podklady stien s vodou.
Nové vnútorné naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného
podklady stien s vodou.
Staré podklady je potrebné zbaviť akýchkoľvek zvetralých a nepriľnavých častí. Dôkladne
stien
očistiť povrch od prachu a nečistôt. Pokračovať v aplikácii fixačného náteru
ako je vyššie uvedené.
Konečná povrch. úprava rovnomerne rozotrieť 1vrstvu omietkoviny MARMOFIX oceľovým
hladidlom, na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti mramorových zŕn. Okamžite po nanesení sa
omietka uhladí a utlačí čistým nerezovým hladítkom, aby medzi zrnami nebol voľný priestor.
Poznámka
neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C,
pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, hlavne v nasledujúcich 2 – 3 dňoch po aplikácii, v
dôsledku poveternostných vplyvov. Nanesenú plochu treba chrániť pred priamym slnečným
žiarením, dažďom, hmlou. Vzhľadom na to, že k výrobe bola použitá prírodná mramorová drť,
vyhradzujeme si právo odchýliek vo farebnosti. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať
iba v rámci jednej dodávky v daný deň. Rozdiel vo farebnosti pri viacerých dodávkach je z
technologických dôvodov možný a nemôže byť predmetom reklamácie.
Zvýšená vlhkosť, nižšia teplota podkladu a vzduchu, môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia
materiálu. Pod vplyvom vlhkosti môže počas zretia materiálu krátkodobo nastať mliečny efekt,
ktorý sa pri zmenách vlhkosti môže objaviť aj neskôr.
BEZPEČNOSTNÉ NORMY
Nehorľavý
Neškodný
Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté
miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.
REKAPITULÁCIA
Aplikácia min. 1 vrstvy fixačného náteru, ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou, za účelom
spevnenia podkladu. Aplikácia 1 vrstvy MARMOFIX – viacfarebná, plastická omietkovina pre
exteriér, vodoodpudivá, odolná voči atmosferickým vplyvom.
Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na
základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú
nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na
vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.
Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a
presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými
skúškami na vlastné náklady.
Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti
IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.
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