
DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉROVÉ A VNĚJŠÍ ZDIVO S EFEKTEM TRAVERTÍNU

serie 960

MARMO ANTICO

POPIS
 
MARMO ANTICO je minerální dekorativní omítka na vnější
zdivo a pro zdi v interiérech se zvýšenou prodyšností, která
umožňuje vytváření pórovitého a rýhovaného konečného
vzhledu, připomínajícího typickou podobu Travertínu.
MARMO ANTICO dodává venkovním povrchům strohou,
leč nesmírně elegantní monumentalitu povrchů z
opracovaného kamene a interiérům propůjčuje estetickou
harmonii a funkční stabilitu.
MARMO ANTICO vytváří omítku vyznačující se vysokou
prodyšností.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Výrobek je možné nanášet na:
- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé,
savé a zpevněné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že
jsou savé.
Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle
postupu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU".
Nenanášet na čerstvé podklady.
- Z důvodů své převážně minerální povahy se
nedoporučuje používat MARMO ANTICO na staré
syntetické nátěry (vodou ředitelné, omyvatelné, křemenné
nátěry a plastické nátěry).
- Nedoporučuje se používat na venkovní betonové
podklady, neboť produkt díky své vysoké prodyšnosti
nedisponuje schopností chránit před agresivním
působením kysličníku uhličitého, který je hlavní příčinou
rozkladu betonu.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Druh pojiva: Modifikované hydraulické vápno
-Klasifikace Indoor Air Quality: A+
-Ředidlo: voda 
-Maximální granulometrie mramorového prášku: 0,7 mm 
-Výrobní viskozita: kašovitá konzistence
-Propustnost pro vodní páry UNI EN ISO 7783-2: vysoká,
Sd<0,10 m
-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za
2-3 hodiny;
novou vrstvu lze nanášet po 12 hodinách (v závislosti od
tloušťky nanesené vrstvy).
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Omítkové podklady:
- Přesvědčte se, že podklad měl na dozrání minimálně 28
dní. Je-li to potřebné, povrch obnovte nebo zpevněte
příslušnými produkty.
- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí
čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí
sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. 
- Kartáčováním nebo omýváním odstaňte případný výkvět a
odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte
případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových
barvách.
- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Trhliny uzavřete vhodným tmelem.
- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a
odstraňte prach.
- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu
RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo
RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.
- Pouze v případě zvláště drolivých podkladů použijte
mikronizační prostředek bez rozpouštědla ATOMO
8840001.
- V případě nehomogenního povrchu, starých nátěrů, štuk a
zatmelení podklad sjednoťte nanesením prostředku
MARCOSIL GRIP 9310019 nebo MARCOTHERM PRIMER
4740019. 
- Přistupte k nanášení produktu MARMO ANTICO podle
postupu popsaného v NÁVODU NA POUŽITÍ.
*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba
použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit
prostřednictvím předběžné zkoušky přimo na daném
povrchu - Viz. příslušný technický list).
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
- Protože schnutí a sycení kysličníkem uhličitým produktu
MARMO ANTICO, jako u všech výrobků z vápna, je silně
ovlivňováno teplotními podmínkami a vlhkostí,
doporučujeme nanášení při teplotách v rozmezí +10 °C a
+35 °C a při relativní vlhkosti prostředí <75%. 
- Vyhněte se nanášení pod přímým dopadem slunečního
světla.
- Jsou-li povrchy se závěrečným nátěrem obsahujícím
vápno vystaveny působení atmosferických vlivů, jako je
déšť, vysoká vlhkost a nízká teplota protředí, může to
způsobit efekty vyblednutí závěrečného nátěru v průběhu
procesu sycení kysličníkem uhličitým. Ve zvlášť náročných
podmínkách se může tento efekt stát nevratným.
- Po nanesení omítky musí být venkovní zdivo chráněno
před deštěm a vlhkostí až do úplného zaschnutí produktu, k
němuž normálně (při 20 °C) dojde asi po 72 hodinách. 
- Pokud si podklad nevyžaduje použití zpevňovacího
prostředku, doporučujeme v každém případě povrch
navlhčit, aby se zabránilo tomu, že zdivo vysaje příliš velké
množství vody obsažené v pojivu. 
- Nářadí: Nerezové hladítko.
- Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy.
- Ředění: připraveno k použití. 
Způsoby použití: 
- Za účelem vyrovnání podkladu ho vyhlaďte; 
- Po 12 hodinách naneste další produkt, abyste dostali
odpovídající tloušťku; 
- Jakmile se nanesený produkt začne napínat, nanášejte
malá množství produktu způsobem mokrým do mokrého,
stlačením a zhutněním povrchu, aby se vyplnily póry.
- Povrch oškrábejte čepelí nástroje a držte ho přitom kolmo
na povrch, aby se tak vytvořilo žilkování typické pro
MARMO ANTICO. 
- Následně produkt vyhlaďte, aby se jeho povrch zpevnil.
- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití. 
- Přibližná vydatnost: 2,5-3 kg/m2 při 2 vstvách a vztahuje
se na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou
vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky
přímo na daném povrchu.
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ZABARVENÍ
 
Zbarvení je možné dosáhnout prostřednictvím systému
„Sistema Tintometrico Marcromie" při výhradním použití
barvících hmot na bázi oxidů. 
V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé
produkty mezi sebou smíchat, aby nedošlo k lehkým
rozdílům v odstínech. V případě prací ve vnějším prosředí
je dobrým zvykem používat vždy materíál téhož výrobce od
hrany k hraně. V případě prací, kde z důvodů vyšší moci je
potřeba pokračovat uprostřed stěny s jiným výrobkem,
neprovádějte přilehlé přikládání odstínů. K jejich propojení
používejte výhradně místa s přerušením kontinuity povrchu,
jako jsou lišty, hrany, dutiny a podobně.
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l
(2010)
obsahuje maximálně: 30 g/l VOC
 
Způsobuje vážná zranění oči. Vyvolává kožní podráždění.
Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován
podle platných hygienických a bezpečnostních norem;
zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi
jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace
najdete v bezpečnostním listu.
 
HESLO TEXTU
 
Dekorativní minerální omítka na vnitřní a vnější zdivo s
efektem travertínu.
Používat na předem připravené povrchy a nanášet na zdivo
dekorativní minerální omítku MARMO ANTICO série 960,
na bázi hydraulického vápna alespoň ve 2 vrstvách . 
Dodávka a provozní příprava materiálu € ................. na
m2.
 Il SAN MARCO GROUP 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.

2 / 2 MARMO ANTICO - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it


