
Unic importator si distribuitor Romania
INTERNATIONAL

Str. Stirbei Voda nr 96A, sector 1, Bucuresti
Tel        
Fax      
E-mail 
             www.benjaminmoore.ro
             www.benjaminmoore.com

: 021 3178857
: 021 3178856
: benjamin.romania@ines.ro

                                                    

                                                                             Marmorino KS 
         Tencuiala decorativa minerala pentru netezirea si crearea unui efect satinat pentru interior și exterior. 
 
CARACTERISTICI GENERALE 
 
      Marmorino KS este o tencuială decorativa minerala pentru interior si exterior; este fabricat din pulbere de var 
hidratant si pulbere fina de marmură, și compusi reologici care garantează o lucrabilitate perfectă. 
      Marmorino KS permite obtinerea unui efect estetic "noros" cu  suprafete fine și nuanțe vibrante  in totalitate și 
uniforme  reamintind tradiționalul  și istoricul "Marmorino Veneziano".Mai mult ,este un strat mineral perfect pentru 
EraVenetiana si Mirror Stucoo. 
 
UTILIZĂRI 
 
      Marmorino KS este indicat pentru decoratiuni impresionante  pe suprafete de interior. Tencuielile pe baza de var 
natural reprezintă pentru  Marmorino KS un strat suport adecvat, deoarece produsul reacționează chimic cu ele 
construinduse intr-un "organism" unic în măsură să păstreze acoperirea vopselei pentru o perioadă mai lungă de timp. 
      Urmând instrucțiunile corecte pentru pregătirea stratului suport, Marmorino KS pot fi de asemenea aplicat pe: 
-tencuieli de var si ciment 
- tencuieli preamestecate 
-tencuieli permeabile la umiditate 
-Ghips cardon 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
 
      Lianti naturali:chit hidratat, copolimeri elastici pe baza de apa. 
 
DENSITATE 
 
      Marmorino KS: 1,60 +/- 0,05 g / ml 
 
PERFORMANTE 
 
      Cu performanțele sale de permeabilitate la abur, Marmorino KS este recomandat pentru toate aceste suprafețe a căror 
rată de permeabilitate trebuie sa fie ridicata. 
 
AVERTISMENTE 
 
      Se amestecă în mod corespunzător produsul înainte de nuanțare și aplicarea. Nu se aplică pe substraturi noi / 
proaspete; așteptați un timp de maturare de 4 aproximativ săptămâni. 
 
PREGATIREA SUBSTRATULUI SI APLICARE  
      (T = 25 ° C, UR = 60%) (Mentinute la conditiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 
      Substratul trebuie sa fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate sau pete de sare.Refaceti sau consolidati suprafata cu 
produse specifice, dacă este necesar.În caz de mucegai, tratati suprafata cu produse specifice corespunzătoare.Pentru 
eliminarea imperfectiunilor din stratul suport se recomanda a se folosi o rola.Se curata de praf, fum  sau alte impuritati 
înainte de aplicare. 
      În cazul suprafețelor non-omogene sau calcaroase, se aplică un strat de Decofix (Stabilizator perete microionizat) 
diluat, cu un trafatet.Peste substraturi uscate si compacte, se aplică un strat de Novaprimer ,diluat, cu o rola. 
      Pe suprafața complet uscata, se aplică un strat de Marmorino KS cu o gletiera din oțel inoxidabil netezind  întreaga 
suprafață  înainte de a se usuca complet,finisand ușor suprafața cu un burete umed sau cu o gletiera. Eliminati orice 
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imperfecțiuni și / sau produs in exces.Odata ce suprafata este uscata complet, se aplică un al doilea strat de Marmorino KS 
cu o gletiera din oțel inoxidabil. Înainte de a se usuca,neteziti  suprafața cu o gletiera sau un burete umed, pentru a obține 
o suprafata aspra.Pentru a obține un efect lustruit, se recomandă să finisati suprafața încă umedă cu o gletiera din oțel 
inoxidabil.Pentru a obține un efect mai neted si compact se poliseaza suprafață aproape uscată, cu o gletiera din oțel 
inoxidabil. 
 
PROTECȚIA STRATULUI SUPORT SI APLICAREA 
 
      Este posibil pentru  a proteja și decora suprafețele interioare sa se aplice Cera Wax. Pentru detalii suplimentare, a se 
vedea fisa tehnica Cera Wax.Performantelemaxime de protecție în interior și exterior poate fi realizate prin aplicarea 
Acquadivetro.Acquadivetro trebuie aplicat după cel puțin 20-30 zile de la aplicarea Marmorino KS, în condiții 
meteorologice stabile (T = 25 ° C, UR = 60%), permițând  scăderea PH substratului sub 12. Aplicarea Acquadivetro 
schimba rata de polisare a supafetei,ceea ce face suprafata opaca. 
 
RECOMANDĂRI 
 
      Pe parcursul întregului proces de aplicare, produsul trebuie să fie protejate de modificările de temperatura.Tencuiala  
Decorativa Termoplast nu se aplica la o temperatura mai mică de + 5 ° C și mai mare de + 35 ° C, sub lumina soarelui 
direct sau pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă deja este umbră).Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditate 
substrat trebuie fie <10%.În timpul pregătirii stratului suport și aplicarea produselor, se recomandă utilizarea corectă a 
instrumentelor și dispozitivele de protecție individuale (dpi). 
 
CURATAREA INSTRUMENTELOR  
 
      Cu apă, imediat după utilizarea lor. 
 
DILUARE 
 
      Marmorino KS: gata de utilizare. 
      Cera Wax: gata de utilizare. 
      Acquadivetro (protecție transparent pe baza de apa, tratament pentru produse minerale): diluare cu  maxim 30% apă in 
functie de stratul stratul suport. 
 
RANDAMENT 
 
      Marmorino KS: 0,8-1 kg / m2 în două straturi, în funcție de stratul suport și rata de absorbție. 
      Cera Wax: 15-20 m2 / l, în funcție de substrat și de rata de absorbtie/ Acquadivetro: 7-20 m2 / l, în funcție de substrat 
și de rata de absorbție. 
 
CULORI 
 
      Alb si paleta de culori specifice. 
 
AMBALARE 
 
      Recipiente 1 kg; 5 kg; 20 kg  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
 
      Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni, dacă este păstrată în ambalajul original și la temperaturi cuprinse între 
+ 5 ° C și + 35 ° C.La un produs pe baza de var/ vopsea, ar putea exista o creștere a vâscozității in timpul de stocare. 
 
PROCEDURI DE SECURITATE 
 
      Directiva UE 2004/42 / CE: Marmorino KS (vopsea pentru efect decorativ) 
      Valoarea limită UE pentru Marmorino KS (cat A / l): 200 g / l (2010)  



      Marmorino KS conține 200 g / l de maximă VOC. 
      Utilizat produsele conform normele procedurilor de securitate și de igienă. Aruncați recipientul gol sau materialul 
rămas în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de copii și se recomanda utilizarea într-un loc aerisit.În 
caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apă.În caz de ingerare a produselor, consultați imediat un medic arătându-i cutia 
sau eticheta produsului. Nu aruncati deșeuri în canalizare, ape curgatoare sau  locuri necorespunzatoare . 
 
      NB Novacolor garantează că informațiile furnizate in aceasta fisa tehnica vin de la cea mai buna experienta a 
noastra.Cu toate acestea, societatea nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele obținute folosind aceste produse, și 
pentru condițiile de aplicare sunt dincolo de controlul său. Se recomandă să vă asigurati  întotdeauna că produs este 
potrivit fiecărui caz specific. 
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