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Jméno MARMORIN SAND

Popis Přírodní marmorino se skvrnitým efektem.

Vlastnosti 
produktu

MARMORIN SAND je stěrková omítka na bázi vápenného tmelu s hladkým marmorinovým efektem 
pro interiéry a exteriéry. Speciální barevné přísady dodávají konečnému povrchu skvrny, které jsou 
zvláště viditelné ve světlejších barvách.

Klasifikace VOC 
(těkavé organické 
sloučeniny) 
Směrnice 2004/42/
EC 

Třída IAQ  
(Kvalita vnitřního 
ovzduší)

Klasifikace  
(UNI EN 
1062-1)

E5 S3 V1 W1 A0 C0

Klasifikace  
(UNI EN 
15824)

Produkt je specificky určen pro vnitřní a vnější omítky na bázi organických pojiv. Systém posuzování 
shody 4.

Vyrobeno VYROBENO V ITÁLII

Hlavní aplikační 
nástroje

Špachtle

Matná barva pro vnitřní stěny a stropy 
Mezní hodnota EU VOC pro MARMORIN EXTRA (kat. A/a): 30 g/l (2010).   MARMORIN EXTRA 
neobsahuje více než 30 g / l VOC. 

http://www.vieropaints.com
mailto:info@vieropaints.it


MARMORIN 

Poskytované informace vycházejí z našich nejlepších technických a praktických znalostí, ale veškeré rady a návrhy jsou poskytovány bez jakékoli záruky, protože 
podmínky použití nejsou pod naší přímou kontrolou. V případě pochybností je vždy vhodné provést předběžné testy a / nebo kontaktovat naše techniky. 

VIero je ochranná známka společnosti Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) DIČ: 07684621001 - ITÁLIE - Tel.: +39 0584 2424

Metoda aplikace INTERIÉR 

Minerální malty: povrch musí být rovnoměrný, vyzrálý, savý a bez skvrn nebo plastových finálních 
vrstev. Pokud tomu tak není, kartáčováním, pískováním nebo čisticím zařízením povrch dobře 
vyčistěte, odstraňte všechny stopy předchozí barvy a / nebo omítky, nečistot, mastnoty atd. Pokud je 
to nutné, aplikujte omítku RASA LIME (max. 3 mm) a nechte nejméně 5 nebo 6 dní vytvrdnout. 
Silnější vrstvy je třeba ošetřit výrobky kompatibilními se stávající maltou a nechat vytvrdnout. Pokud je 
to nutné, instalujte do RASA LIME mřížku, abyste povrch vyztužili. Navlhčete povrch a naneste 
produkt ve 2 nebo 3 vrstvách. V případě křídových povrchů naneste vrstvu PRYMER ACQ, naneste 
jednu vrstvu MULTIQUARTZ a poté 2 nebo 3 vrstvy produktu. 
Sádra nebo sádrokartonové desky: v případě potřeby omítněte povrch specifickým plnivem pro sádru a 
aplikujte PRYMER ACQ. Zdrsněte povrch pomocí MULTIQUARTZ. Naneste dvě nebo tři vrstvy produktu. 
Smíšené omítkové směsi a vytvrzená omítka s jemnou strukturou. Povrch musí být rovnoměrný, 
vyzrálý, savý a bez skvrn nebo plastových finálních vrstev. Pokud tomu tak není, kartáčováním, 
pískováním nebo čisticím zařízením povrch dobře vyčistěte, odstraňte všechny stopy předchozí barvy 
a / nebo omítky, nečistot, mastnoty atd. Pokud je to nutné, aplikujte omítku RASA LIME (max. 3 mm) a 
nechte nejméně 5 nebo 6 dní vytvrdnout. Silnější vrstvy je třeba ošetřit výrobky kompatibilními se 
stávající maltou a nechat vytvrdnout. Pokud je to nutné, instalujte do RASA LIME mřížku, abyste 
povrch vyztužili. Navlhčete povrch a naneste produkt ve 2 nebo 3 vrstvách. V případě křídových 
povrchů naneste vrstvu PRYMER ACQ, naneste jednu vrstvu MULTIQUARTZ a poté 2 nebo 3 vrstvy 
produktu. 

EXTERIÉR 

Minerální malty: povrch musí být rovnoměrný, vyzrálý, savý a bez skvrn nebo plastových finálních vrstev.
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Pokud tomu tak není, kartáčováním, pískováním nebo čisticím zařízením povrch dobře vyčistěte, 
odstraňte všechny stopy předchozí barvy a / nebo omítky, nečistot, mastnoty atd. 
Pokud je to nutné, aplikujte omítku RASA LIME (max. 3 mm) a nechte nejméně 5 nebo 6 dní 
vytvrdnout. Silnější vrstvy je třeba ošetřit výrobky kompatibilními se stávající maltou a nechat 
vytvrdnout. 

Pokud je to nutné, instalujte do RASA LIME mřížku, abyste povrch vyztužili. Navlhčete povrch a 
naneste produkt ve 2 nebo 3 vrstvách. V případě křídových povrchů naneste vrstvu PRYMER SE, 
naneste jednu vrstvu MULTIQUARTZ a poté 2 nebo 3 vrstvy produktu. 
Sádra nebo sádrokartony: požádejte zaměstnance Viero o nejlepší řešení. 
Smíšené omítkové směsi a vytvrzená omítka s jemnou strukturou: požádejte zaměstnance Viero o 
nejlepší řešení.

Praktické tipy Produkt neaplikujte na povrchy vystavené přímému slunečnímu záření nebo přítomnosti silného 
průvanu. Základní nátěr by měl být stabilní, čistý a zbavený třísek, loupání a / nebo vlhkosti. Nové 
omítky by měly být ponechány k vytvrdnutí po dobu nejméně 4-5 týdnů, aby se dosáhlo  úplného 
nasycení oxidem uhličitým. 
Pro vnější aplikace by měla být základním nátěrem stěrková omítka na bázi vápenného tmelu, 
která je dostatečně vlhká pro správnou přilnavost. Pokud používáte jako základní nátěr tmel bez 
přítomnosti vápna, zajistěte odpovídající vyhlazení pomocí RASALIME. 
Podmínky prostředí -> teplota: min. + 5 ° C / max. + 35 ° C, relativní vlhkost: <75%. 
Podmínky pro základní vrstvu -> teplota: min. + 5 ° C / max. + 35 ° C, vlhkost: <10 s ohledem na 
relativní vlhkost. 
Před použitím produkt protřepejte, nebo, je-li velmi hustý, použijte špachtle nebo míchací vrtačku, 
abyste dosáhli  konzistence umožňující aplikaci. 
Při nanášení na velmi velké povrchy zajistěte, aby byla aplikace přerušena na vhodných místech 
(například v blízkosti odtokových trubek) nebo ve spárách. Nepřerušujte aplikaci uprostřed stěny, 
protože jelikož se jedná o přírodní produkty, výsledná barva může být ovlivněna klimatickými 
podmínkami a různými rychlostmi absorpce omítky. Estetické vlastnosti zahrnují drobné změny 
odstínu a stínování barev (světlejší nebo tmavší). Stejný povrch nepřepracovávejte. 
Nepřerušujte aplikaci uprostřed zdi. Navlhčete 
povrch mezi vrstvami. 
Po vnějším použití by měly být povrchy chráněny před deštěm, mrazem (teplota> 5 ° C), mlhou, 
rosou a prachem po dobu nejméně 48 hodin. 
Před aplikací se doporučuje zkontrolovat barvu zcela vysušeného produktu, zejména u výrobků na 
bázi vápna. 
Produkt nesmí být skladován déle než 48 hodin po naředění. 
Použité nástroje ihned po použití opláchněte vodou. 
Udržujte nádobu s barvou pevně uzavřenou a mimo dosah mrazu a slunečního záření.

Bezpečnostní 
opatření

Bezpečnostní informace pro uživatele jsou obsaženy v přiloženém bezpečnostním listu. 
Prázdné obaly nebo obaly se stopami suchého produktu by měly být zlikvidovány v souladu s 
místními předpisy. 
Tento produkt je alkalický (obsahuje vápno). Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. Používejte 
ochranné brýle. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, 
vyhledejte lékařskou pomoc.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
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TECHNICKÉ / REGULAČNÍ 
INFORMACE

ODPOVÍDA
JÍCÍ 
PŘEDPISY

INFORMACE PRO TEPLOTU 20 ° 
C A 60% VLHKOST

Vzhled v plechovce 
Konečný vzhled

Pasta 
matná

Hust
ota 
g\ml

UNI 8910 1.35 ÷ 1.45

Brookfield 
viskozita cPs

ASTM D 2196 Pasta

Vydatnost na jednu vrstvu (Kg/m2) ISO 7254 2,0 ÷ 
2,5

Bod vzplanutí 
°C

UNI 8909 Nehořlavé

Doba skladovatelnosti 
(na suchém a tmavém místě)

UNI 10154. Minimálně 12 
měsíců

Doba 
tvrdnutí 
(h)

24

Další 
nátěr v 
hodinách 
(h)

12 ÷ 
24

Místa aplikace Interiéry / 
exteriéry

Base + 
barvy k dispozici

barevná škála 
Marmorini - bílá, 
neutrální

Pojivo Vápno

Čištění nářadí Voda

Ředění % objemu Připraveno k použití

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ 
POUŽITÍ
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Bezplatné telefonní číslo: 800 219 420 (Itálie) Mezinárodní asistence: +39 0583 2424 (z ostatních zemí) 

Po - Pá [8:00 / 13:00 - 14:00 / 17:30]
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