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MIRROR 
Finisaj stucco pe bază de var, extra lucios, pentru interioare 
 
CARACTERISTICI GENERALE: Mirror este un finisaj stucco pe bază de var, cu aditivi speciali pentru îmbunătățirea luciului. Este 
confecționat din chit de var „grassello”, material de umplere selectat și modificatori reologici care asigură un material ușor de 
aplicat. 
 
UTILIZĂRI: Mirror este recomandat pentru decorarea pereților interiori de prestigiu. Tencuielile de var natural reprezintă cele mai 
potrivite substraturi ale Mirror, deoarece produsul reacționează chimic cu acestea, construind un „corp” unic capabil să păstreze 
acoperirea de var pentru o perioadă mai lungă de timp.  
Mirror poate fi, de asemenea, aplicată pe: 
- Mortare de var și ciment 
- Tencuieli preamestecate 

- Tencuieli de var și gips preexistente 
- Plăci de gips-carton 

 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: 
Natura liantului: chit de var, copolimer vinil-versatil în dispersie acrilica. Densitate: Mirror: 1,56 +/- 0,05 g / ml 
 
PERFORMANTE: Datorită permeabilității mari la vapori, Mirror este produsul ideal pentru a păstra permeabilitatea substratului. 
 
DILUTIE: Mirror: gata de utilizare 
Cera Wax (ceară de polietilenă): gata de utilizare. Poate fi diluat cu maximum 100% apă în funcție de efectul dorit. 
 
AVERTIZARE: Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete, așteptați suficient, permiteti 
maturarea substratului, în general 4 săptămâni. 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referinta la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 
Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse 
specifice, dacă este necesar. În caz de mucegai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice 
eflorescență și vopsea peeling veche. Trebuie îndepărtate straturi mai înalte de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați 
praful, smogul sau murdaria 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 Novaprimer (grund 
pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o perie. După ce suprafața este complet uscată, aplicați un strat neted de Marmorino 
KS (tencuială pe bază de var) cu o mistrie din oțel inoxidabil. Neteziți sau îndepărtați cantitatea de produs in exces. Așteptați 
suprafața să se usuce, apoi aplicați un strat neted de Mirror cu o mistrie din oțel inoxidabil. Așteptați suprafața să se usuce, apoi 
aplicați un al doilea strat de Mirror cu o mistrie din oțel inoxidabil. După cel puțin 12 ore, șlefuiți suprafața cu smirghel, îndepărtați 
praful și continuați cu aplicarea Mirror în porții mici ale peretelui. Când produsul începe să se usuce, lustruiește suprafața cu o 
mistrie din oțel inoxidabil pentru a o face mai compactă și lucioasă. 
Timp de uscare: 24 ore aprox. În funcție de tipul de substrat, rata de absorbție și condițiile de mediu. 
 
RECOMANDARI: În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate, 
inghet sau temperaturi ridicate. Nu aplicați cand temperatura aerului, a substratul și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° 
C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea 
mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%.  Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale 
din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea  produselor din loturiile diferite 
pentru a evita diferențele ușoare de culoare.  Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați 
fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a 
uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție. 
 
CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare. 
 
RANDAMENT: 
Marmorino KS: 0,8-1 m2 / kg  
MIrror: 2-4 m2 / kg, în funcție de efectul dorit  
Cera Wax: 15-20 m2 / l, în funcție de tipul de substrat și rata de absorbție a acestuia. 
CULORI: Alb si catalogul de culori Mirror 
 
AMBALARE: Recipiente de 1Kg, 5Kg si 20Kg. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate. 
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PROCEDURI DE SECURITATE 
Directiva UE 2004/42 / CE: Mirror (acoperire cu efect decorativ)  
Valori limită ale UE pentru Mirror (cat A / l): 200 g / l (2010) Mirror conține maximum 200 g / l COV. 
 
Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele 
actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați 
reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasati la indemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și 
arătați recipientul sau eticheta. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate. 
 
 


