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Marmur Fine 
Tencuială pe bază de var pentru interior și exterior 
 
CARACTERISTICI GENERALE: Marmur Fine este un strat de tencuială de finisare pe bază de var, confecționat din chit hidratat, 
marmură fină și modificatori reologici, care garantează o viabilitate perfectă a produsului. Prin formularea sa, Marmur Fine permite 
obținerea unor efecte estetice „tulbure”, cu nuanțe usoare și vibrante. Datorită versatilității sale, Marmur Fine permite să obțină mai 
multe texturi, în funcție de tehnicile de aplicare. 
 
UTILIZĂRI: Marmur Fine este indicat pentru decorarea suprafețelor exterioare și interioare. Tencuielile de var natural reprezintă cel 
mai potrivit substrat pentru Marmur Fine, deoarece produsul reacționează chimic cu acestea, construind un „corp” unic capabil să 
păstreze acoperirea de var pentru o perioadă mai lungă de timp.  
Marmur Fine este indicat și pentru:  
- Tencuieli și mortare de ciment 
- Tencuieli preamestecate  
- Tencuieli preexistente de var și gips  

- Tencuieli permeabile la umiditate  
- Plăci de ipsos din gips. 

 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: 
Natura liantului: chit hidratat, copolimeri vinilici versativi pe bază de apă. 
Densitate: Marmur Fin: 1,68 +/- 0,05 g / ml  
Determinarea compușilor organici volatili (COV) ISO 11890: 2 (nu diluat) <1 g / l  
 
PREPARARE: Marmur Fine: gata de utilizare 
 
ATENTIONARI: Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe substraturi noi/proaspete; așteptați un timp de 
maturare de 4 săptămâni. 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA: Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. 
Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice. În caz de mucegai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați 
sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Trebuie îndepărtate straturile de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați 
praful, smogul sau alte depozite înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de 
Decofix (etanșant pe perete micronizat) diluat, cu o perie. Peste substraturile uscate și compacte, aplicați un strat de Acricolor 
(grund pigmentat acrilic pe bază de apă) sau de Novaprimer (grund pigmentat acrilic bazat pe apă), diluat, cu o perie. Pe suprafața 
uscată, aplicați un strat neted de Marmur Fine cu o mistrie din oțel inoxidabil. Înainte de a se usca, finisati suprafața cu o mistrie 
umedă. Îndepărtați orice imperfecțiuni și surplus. Așteptați uscarea completă a suprafeței, apoi aplicați un al doilea strat de Marmur 
Fine cu mistria de oțel inoxidabil și, înainte de a se usca complet, finisati suprafața cu o mistrie umedă, obținând în același timp o 
suprafață compactă și aspră. Pentru a obține un efect semi-lustruit și compact, finisati suprafața încă umedă cu o mistrie din oțel 
inoxidabil. Pentru a îmbunătăți efectul vizual și tactil, se recomandă păstrarea umedă a suprafeței. Se pot ajunge la diferite texturi 
folosind unelte specifice și / sau aplicând, după cel puțin 24 de ore, una sau mai multe straturi de Antiche Patine, patina de culoare 
siloxanica, diluată corespunzător. 
 
PROTECȚIA ȘI DECORAREA SUBSTRATULUI:  Este posibilă protejarea și decorarea suprafețelor interioare cu aplicarea Cera 
Wax. Pentru detalii suplimentare, consultați fișa tehnică Cera Wax. O protecție mai mare pentru pereții interiori și exteriori poate fi 
obținută prin aplicarea Acquadivetro (tratament de protecție cu siloxan). Acquadivetro trebuie aplicat după cel puțin 20-30 de zile 
de la aplicarea Marmur Fine, în condiții meteo stabile (T = 25 ° C, UR = 60%). Este important să se determine viteza de diluare a 
produsului prin proba anterioară. 
 
RECOMANDĂRI: Pe durata întregului proces de aplicare, produsul trebuie să fie protejat de inghet si socuri termice. Nu se aplică 
cand temperatura aerului, substratului si a produsului este mai mica de + 5 ° C și mai mare de + 35 ° C, nu se aplica sub lumina 
directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea aerului trebuie să fie <75%; 
umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Este recomandabil să completați fiecare lucrare cu materiale din același lot de 
producție. Atunci când utilizați mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse pentru a evita ușoare diferențe de 
umbrire. Pentru utilizarea, diluarea și aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul 
pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a sculelor și dispozitivelor individuale de protecție. 
 
CURATAREA USTENSILELOR  Cu apa, imediat dupa utilizare. 
RANDAMENT:  Marmur Fine: 1.5-2.5 kg/m2 in doua straturi in functie de subtrat si rata de absorbtie a acestuia. 
 
CULORI:  Alb si catalog de culori Marmur Fine 
AMBALARE:   Marmur Fine: Sac 5Kg si 20kg  
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TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul sigilat și la 
temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 35 °C.  Fiind baza de var a produsului, ar putea exista o creștere a vâscozității în timpul 
stocării 
 
PROCEDURI DE SECURITATE: 
Directiva UE 2004/42 / CE: Marmur Fine (acoperiri pentru pereții exteriori de suprafețe minerale)  
Valoarea limită a UE pentru Marmur Fine (cat A / c): 40 g / l (2010)  Marmur Fine conține 30 g / l de COV maxim. 
 
Iritant. Risc de vătămări grave la ochi.  Iritant pentru piele. Nu lasati in preajma copiilor.  Evita contactul cu ochii.  În caz de contact 
cu ochii, curățați imediat cu apă și consultați un medic. Purtați mănuși și ochelari de protectie adecvați. Protejati fata cu masca. În 
cazul ingerării produselor, consultați imediat un medic, aratati eticheta produsului Etichetarea pericolului în conformitate cu 
directivele 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și modificările și ajustările ulterioare. Produsul trebuie transportat, utilizat și depozitat în 
conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță; după utilizare, nu lăsați gunoiul, lăsați produsul rămas să se usuce 
corect. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate. 


