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GRIMANI

OPIS
 
GRIMANI jest powłoką, przeznaczoną do pokrywania i
dekorowania różnego rodzaju powierzchni w budynkach o
współczesnej architekturze. Produkt cechuje się dobrym
przyleganiem i dużą elastycznością. Może być stosowany
nie tylko do pokrywania ścian w budynkach mieszkalnych,
ale również elementów wyposażenia wnętrz, opraw
oświetleniowych, półek, ram i niewielkich mebli, czyniąc z
nich elementy nowoczesnego designu. Powierzchnie
ożywają dzięki eleganckiej teksturze, połączonej z miękkim
efektem odbicia, przechodzącym od półmatu do połysku, w
zależności od padającego światła.
GRIMANI pozwala uzyskać różnorodne efekty dekoracyjne
w połączeniu z łatwością aplikacji.
Produkt cechuje się małą zawartością związków lotnych,
nie zawiera formaldehydu ani dodatkowych plastyfikatorów.
Dedykowany jest do wykończenia wnętrz, które nie
wymagają długiego wietrzenia przed zamieszkaniem. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Produkt może być nakładany na:
- płyty paździerzowe, płyty wiórowe, sklejki i itp.; podłoża z
drewna surowego lub wcześniej lakierowanego, po
odpowiednim przygotowaniu.
- tapety winylowe, z włókna szklanego, z włókna
celulozowego;
- skóra ekologiczna, karton i tkaniny; 
- podłoża metalowe;
- podłoża z PCW;
- nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych;
- powierzchnie betonowe i różnego rodzaju konglomeraty
mineralne, o ile są nasiąkliwe;
- powierzchnie gipsowe i karton-gipsy, dekoracyjne panele
ścienne;
- stare powłoki malarskie i powłoki organiczne lub
mineralne, suche, zwarte, nasiąkliwe i spójne.
Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, stosując
się do zaleceń podanych w punkcie „PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA".
Nie stosować na podłożach niewysezonowanych.
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas stosowania na
drewnie o wysokiej zawartości tanin. Aby ograniczyć
pojawienie się ciemnych plam, zastosować grunt izolujący
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kod 3080001/0019.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylowy w zawiesinie wodnej
- Pigmenty: metaliczne perłowe
- Masa właściwa UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Lepkość w opakowaniu: krem tiksotropowy
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do
nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (25°C i 65% wilgotności względnej):
suchość dotykowa 30 min.; suchość do dalszej obróbki po
3 godz.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 
Tynki, gips i karton-gips:
- Sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio suche i
wysezonowane. W razie konieczności dokonać korekty lub
konsolidacji z użyciem odpowiednich produktów.
- W przypadku występowania pleśni, powierzchnię zmyć
detergentem COMBAT 222 kod 4810222 oraz nanieść
preparat pleśniobójczy COMBAT 333 kod 4810333. W
razie konieczności dodać do produktu preparat sterylizujący
COMBAT 444 kod 4810444.
- Usunąć za pomocą szczotkowania lub zmywania
ewentualne wykwity i odspajające się fragmenty starych
powłok. Usunąć całkowicie ewentualne grubsze warstwy
farb wapiennych lub temperowych.
- Usunąć za pomocą szczotkowania pył, smog i innego
rodzaju osady.
- Usunąć nierówności podłoża i obrobić otwory, spękania,
rysy i zagłębienia za pomocą TAMSTUCCO
9400006/9410110. Szczeliny wypełnić specjalnymi
spoiwami.
- Przetrzeć papierem ściernym miejsca pokryte szpachlą i
uzupełnienia; usunąć pył.
- W razie potrzeby wygładzić powierzchnię tynku przy
użyciu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 lub
RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Nanieść grunt mikronizowany bezrozpuszczalnikowy
ATOMO 8840001.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu
nakładania.
- W razie stwierdzenia takiej przydatności, można użyć w
charakterze gruntu preparatu DECORFOND 3880019.
*(rozcieńczenie gruntu izolującego i stosowane ilości zależą
od chłonności podłoża; należy ustalić je w drodze prób
wstępnych na danym podłożu - patrz odpowiednia karta
techniczna).
 
Powierzchnie z tworzywa sztucznego (PCW):
- Powierzchnię lekko zmatowić papierem ściernym.
- Ewentualnie odtłuścić przy użyciu odpowiedniego
rozpuszczalnika. Wyczyścić.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu
nakładania;
- W razie stwierdzenia takiej przydatności, można użyć w
charakterze gruntu preparatu FONDO UNIVERSALE seria
335.
 
Powierzchnie drewniane:
- Powierzchnię przetrzeć delikatnie papierem ściernym, aby
usunąć odspojone włókna drzewne.
- Usunąć ewentualne stare warstwy łuszczących się farb.
Zmatowić wszystkie powierzchnie pokryte lakierem.
- Usunąć ewentualne pozostałości żywicy za pomocą
odpowiedniego rozpuszczalnika.
- Zaszpachlować nierówności przy użyciu syntetycznej
masy szpachlowej. Przetrzeć papierem ściernym miejsca
pokryte szpachlą. Usunąć pył.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu
nakładania.
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Powierzchnie z metali żelaznych:
- Usunąć, poprzez czyszczenie mechaniczne lub ręczne,
odspojone pozostałości laminowania oraz wszelkie ślady
rdzy.
- Usunąć ewentualne stare warstwy łuszczących się farb.
Przetrzeć całą powierzchnię papierem ściernym.
- Odtłuścić podłoże za pomocą odpowiedniego
rozpuszczalnika.
- Usunąć wszelkie pozostałości pyłu i zabrudzeń.
- Nałożyć na dokładnie osuszone podłoże MARCOTECH
AU METAL PRIMER 3320807 lub, alternatywnie, 2 warstwy
środka przeciwrdzewnego SATURNO seria 191.
- Rozpocząć nakładanie GRIMANI, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w punkcie dotyczącym sposobu
nakładania.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: min. +8°C/maks. +35°C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: min. +5°C/maks. <75%
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej, pędzel.
- Liczba warstw: 1 - 2, w zależności od żądanego efektu.
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia; można
rozcieńczać wodą w ilości do 20%, w zależności od
żądanego efektu estetycznego.
- Sposoby nakładania: aby uzyskać efekty Jacquard, Kilim,
Moiré i Cachemire, patrz karta kolorów 55045.
- Narzędzia czyścić wodą niezwłocznie po użyciu.
- Orientacyjna wydajność:
Jedna warstwa: 6 - 8 m2/l dla efektu gotowego; dotyczy
powierzchni gładkich i średnio nasiąkliwych.
Dwie warstwy: 4 - 6 m2/l dla efektu gotowego; dotyczy
powierzchni gładkich i średnio nasiąkliwych.
Dwie warstwy dwukolorowe: 5 - 7 m2/l dla efektu
gotowego; dotyczy powierzchni gładkich i średnio
nasiąkliwych.
Zaleca się określić rzeczywistą wydajność, poprzez
wykonanie próby wstępnej na danym podłożu.
 
BARWIENIE
 
Produkt dostępny jest w bazach Peltro (0270), Zecchino
(0195), Bianco (0019), do stosowania również jako produkt
gotowy.
Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego
Marcromie.
W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich
wymieszanie, aby uniknąć nieznacznych różnic tonacji
gotowych farb.
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l
(2010)
GRIMANI zawiera maks.: 5 g/l LZO
 
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Powłoka dekoracyjna do wnętrz, o efekcie metalizowanym.
Do nakładania na różnego rodzaju powierzchnie.
Produkt GRIMANI seria 024 nakładać na wcześniej
przygotowane powierzchnie, w liczbie warstw i w sposób
zależny od nasiąkliwości podłoża oraz oczekiwanego efektu
estetycznego.
Dostawa i nałożenie materiału ................. € za m2.
 
Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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