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obnova a ochrana historických budov

plánovanie reštaurátorského zásahu musí vychádzať zo 

starostlivej analýzy daných materiálov. na stanovenie 

najvhodnejšieho riešenia je potrebné vykonať dôkladné 

diagnostické a spoznávacie prieskumy o povahe podkladov 

a stave znehodnotenia. colorificio san marco, s veľkými 

skúsenosťami, ktoré dozrievali viac ako polstoročie vo svete 

farieb a lakov, predstavuje dnes novú produktovú líniu, špeciálne 

určenú pre reštaurovanie. Široký rad riešení a systémov s malým 

dopadom na životné prostredie, ktoré sú vhodné na spevnenie 

a ochranu konštrukcie budov s umeleckým významom pri 

rešpektovaní historickosti materiálu a povahy podkladu.

naša Línia restauro je určená všetkým špecialistom v tomto 

sektore a remeselníkom, ktorí vykonávajú záchranné zásahy na 

historických stavbách. Sídlo Colorificio San Marco - Marcon (VE).

Súd V dolE, FranCúzSko - antiCa CalCE.laboratorio r&S - Marcon (VE).

Výskum a láska k histórii
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GREENSPIRIT  

spevňujúce prostriedky

ak sú minerálne materiály alebo poškodené staré stavby zvetrané, drobia sa 
alebo sú málo súdržné, je potrebné vykonať pred akýmkoľvek zásahom čistenia 
predbežné spevňujúce ošetrenie.
spevnenie prostredníctvom špeciálnych produktov umožňuje obnoviť pôvodnú 
súdržnosť podkladu. niektoré produkty s vyspelou technológiou sú okrem 
spevnenia poškodených materiálov súčasne schopné účinne ich chrániť.

SIlETIl 100: zmes esterov kyseliny kremičitej, rozpustených v 
rozpúšťadle so strednou koncentráciou, vhodná na predbežné 
spevnenie materiálov z prírodného kameňa, malty, omietok atď.
produkt, ktorý má vysokú penetračnú schopnosť, reaguje 
s vlhkosťou nachádzajúcou sa v podklade, pričom vytvára 
gél oxidu kremičitého; oxid kremičitý obnovuje vo vnútri 
pórov mechanické vlastnosti materiálov bez toho, aby menil 
priedušnosť a estetický povrchový vzhľad. 
siletil 100 je ideálny na predbežné spevňovanie minerálnych 
povrchov pred čistiacimi zásahmi.

ATOmO
akrylový spevňujúci prostriedok na báze mikroemulzií vo 
vodnej disperzii s vysokou penetračnou schopnosťou, vhodný 
na spevňovanie poškodených omietok, sadry a všeobecne 
minerálnych materiálov.
atomo je vodou riediteľný produkt bez rozpúšťadiel s rozmermi 
polymérových častíc menšími ako 20 nm, a predstavuje účinné 
alternatívne riešenie k tradičným spevňujúcim prostriedkom s 
rozpúšťadlom. reverzibilný produkt.

mARCRyl 33: vodná disperzia akrylovej živice s vysokou 
odolnosťou voči zásadám a atmosférickým vplyvom, vhodná 
ako povrchový spojovací prostriedok omietok. vysoký izolačný 
účinok produktu umožňuje navyše dosiahnuť jednotnosť 
nasledujúcich farebných záverečných úprav aj na povrchoch s 
rozdielnou savosťou. 
marcryl 33 je vhodný, prostredníctvom vstrekovania, na 
prilepenie omietok čiastočne oddelených od podkladu a je 
možné ho použiť ako prísadu pre malty s cieľom zlepšiť ich 
mechanické vlastnosti a priľnavosť podkladu. reverzibilný 
produkt.

NANOREP 10: ochranný polysiloxanový vodou riediteľný 
spevňujúci prostriedok na báze mikrodisperzií silanov a 
siloxanov, vhodný na spevňovanie a ochranu všeobecne 
kamenných minerálnych podkladov, nachádzajúcich sa v 
interiéri a v exteriéri. nanorep 10 výrazne znižuje absorpciu vody 
minerálnych podkladov bez toho, aby menil ich priepustnosť 
pary a bez farebných zmien povrchu.
keďže sa jedná o produkt s vodu odpudzujúcim účinkom 
(teda je možné ho použiť v exteriéri na vertikálne minerálne 
podklady), má vynikajúce spevňujúce a ochranné vlastnosti 
povrchov, ktoré ho robia vhodným ako ochranný prostriedok 
proti prachu pre podlahy z kamenných a vypaľovaných 
materiálov.

Na minerálne podklady a kamenné materiály

reštaurátorský zásah na stĺpoch svätyne San Michele, turín – 
atoMo.
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RIEŠENIA PRE REŠTAURáTORSTVO

ACRylTECH S: ochranný spevňujúci prostriedok na báze 
metyl-butyl-akrylových živíc rozpustených v rozpúšťadle, určený 
na spevňovanie a ochranu materiálov z prírodného a umelého 
kameňa, prvkov z pálenej hliny a drevených materiálov.
tento produkt plní spevňujúcu funkciu na savých minerálnych 
podkladoch a ochrannú funkciu na málo savých kamenných 
materiáloch, ako sú mramor a betón. je dostupný v lesklej verzii, 
ako spevňujúci prostriedok, a v satinovanej verzii, ako ochranný 
prostriedok. reverzibilný produkt.

mARCOSIl PRImER: vodný roztok modifikovaného 
kremičitanu draselného, určený na impregnáciu a spevňovanie 
omietok a ako základný náter pre cykly natierania so silikátovými 
ochrannými prostriedkami.

NEPTUNUS PRImER H: vodový základný náter na báze 
siloxanov vo vodnej disperzii a akrylových živíc, vhodný na 
impregnáciu a spevňovanie omietok.
tento produkt, okrem toho, že obnovuje mechanické vlastnosti 
poškodených podkladov, predstavuje vynikajúci základný náter 
na omietky pred ochranným a dekoratívnym ošetrením s krycím 
efektom.  
na rozdiel od tradičných spevňujúcich prostriedkov dodáva 
omietkam hydrofóbne vlastnosti, pričom predlžuje trvanlivosť 
ochranných cyklov.

torre della Ghirlandina, Modena - nanorEP 10. Palazzo Veneziano, Benátky - nEPtUnUS PriMEr H.
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GREENSPIRIT  

minerálne omietky na báze vápna
Na reštaurovanie historických budov a na zásahy v bio-stavebníctve

čisté calce idraulica naturale nhL 3,5, používané v línii Biomarc, okrem toho, že má 
označenie ce a je v súlade s normou en 459-1, zodpovedá požiadavkám ekologickej 
kompatibility, pretože:
• je tvorené výlučne zo surovín anorganickej povahy (minerály prírodného pôvodu)a 

neobsahuje žiadne emisie prchavých organických zlúčenín (voc),
• obsah rádioaktívnych izotopov je v súlade s typickými priemernými hodnotami 

prírodných hydraulických vápien;
• prirodzené ph vápna (12÷14) robí z produktov línie Biomarc produkty, ktoré sú 

odolné voči bioorganizmom a plesniam;
• nehorľavá povaha vápna používaného pri výrobe Biomarc spôsobuje, že sa 

neuvoľňujú toxické spaliny;
• je biokompatibilný a recyklovateľný ako inertný materiál.

BIOmARC RINZAFFO: prvý základ na báze prírodného 
vápna, spevňuje a zjednocuje múry, pričom zlepšuje 
priľnavosť nasledujúcich aplikácií omietok Biomarc.

BIOmARC
omietky na báze prírodného vápna určené na zásahy v bio-stavebníctve a pri reštaurovaní 
historických budov. vhodný na všetky stenové povrchy akejkoľvek povahy (tehly, tuf, 
pieskovec, kameň, tehla) v exteriéri a v interiéri.
ochrana minerálnych omietok Biomarc sa vykonáva pomocou minerálnych (vápno, 
silikáty) alebo siloxanových záverečných úprav.

BIOmARC FINITURA: Bio-omietka na báze prírodného 
vápna, určená na zarovnávanie omietok v exteriéri a v interiéri; 
vytvára vrstvu s vysokou priepustnosťou pary a vynikajúcou 
odolnosťou voči klimatickým vplyvom.

BIOmARC INTONACO: Bio-omietka na báze prírodného 
vápna, vytvára vrstvu s vysokou priepustnosťou pary a 
vynikajúcou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, prípadne 
je možné dokončenie pomocou Biomarc finitura.

reštaurátorský zásah na schodišti Massari v komplexe artigianelli, 
Benátky – BioMarC.
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GREENSPIRIT  

RIEŠENIA PRE REŠTAURáTORSTVO

BIOmARC RINZAFFO DEUmIDIFICANTE: sanačný prvý 
základ proti soli na báze prírodného vápna. určený na ošetrenie 
výkvetov pred nanesením systému Biomarc deumidificante 
na sanáciu múrov zasiahnutých vlhkosťou a tvorbou liadku.

BIOmARC DEUmIDIFICANTE
sanačné omietky pre múry vystavené vlhkosti a výkvetom, 
určené na zásahy v bio-stavebníctve a pri reštaurovaní 
historických budov.
vhodný na všetky stenové povrchy akejkoľvek povahy (tehly, tuf, 
pieskovec, kameň, tehla) v exteriéri a v interiéri, ktoré sú úplne 
zbavené omietky.
na ochranu minerálnych omietok Biomarc deumidificante 
používať minerálne (vápno, silikáty)alebo siloxanové záverečné 
úpravy.

BIOmARC FINITURA DEUmIDIFICANTE: sanačná bio-
omietka na báze prírodného vápna, určená na záverečné 
zarovnávanie v systéme Biomarc deumidificante. vytvára 
vrstvu s veľmi vysokou priepustnosťou vodnej pary, spolu 
s vysokou odpudivosťou vody, vynikajúcou mechanickou 
odolnosťou a odolnosťou voči klimatickým vplyvom.

BIOmARC INTONACO DEUmIDIFICANTE:
sanačná bio-omietka na báze prírodného vápna, vytvára vrstvu 
s veľmi vysokou priepustnosťou vodnej pary spolu s vysokou 
odpudivosťou vody. prípadne dokončiť pomocou Biomarc 
finitura deumidificante.

GREENSPIRIT

je symbolom ekologickej 
politiky colorificio san 
marco, ktorá je zameraná 
na neustále zlepšovanie 
ekologických vlastností produktov. na 
produktoch línie greenspirit bola vykonaná 
štúdia Lca (cyklus životnosti produktu). 
zverejnenie údajov Lca predstavuje veľkú 
snahu transparentne sa konfrontovať 
na trhu prostredníctvom objektívnych a 
merateľných údajov a dištancovať sa pritom od 
greenwashing.
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kamenárske ochranné prostriedky

Neošetrený pieskovec a tehly
dolné pásmo všetkých materiálov 
nebolo ošetrené, aby sa overilo 
správanie podkladov pri kontakte 
s vodou.

NANOREP 10

Siloxanový vodu odpudzujúci 
spevňujúci prostriedok
mikrodisperzia na báze silanov a 
siloxanov, určená na spevňovanie 
a ochranu minerálnych podkladov, 
kamenných materiálov, povrchov 
z betónu, železobetónu, 
pieskovcových a vápencových kameňov, omietok a 
obkladových tehlových obkladov. výrazne znižuje absorpciu 
vody povrchov, pričom zachováva nezmenenú priedušnosť a 
vzhľad podkladu. Bráni drobeniu stavebného materiálu a tvorbe 
škvŕn na múroch z vodou rozpustných solí.

SIlETIl 100

Spevňujúci prostriedok pre 
kamenné materiály a omietky
na báze etylsilikátu, určený 
na obnovu mechanických 
vlastností prírodného kameňa, 
mált, omietok, tehál, bez zmeny 
priedušnosti podkladu. produkt 
s vysokou penetračnou schopnosťou po aplikácii reaguje 
s vlhkosťou nachádzajúcou sa v materiáli a tvorí gél oxidu 
kremičitého, ktorý sa viaže s čiastočkami podkladu, pričom 
obnovuje odolnosť stavby. reakčný čas je približne dva týždne. 
možnosť nanášať vrstvy prostriedkov odpudzujúcich vodu.

H-REP SIlOSSANICO
 
Siloxanový vodový ochranný 
prostriedok pre exteriéry/
interiéry
na báze alkylalkoxysilanovej 
emulzie a siloxanov, ktoré 
netvoria film, vhodný na ochranu 
savých minerálnych a kamenných 
vertikálnych povrchov, betónu, 
pórobetónu, železobetónu, pieskovcových a vápencových 
kameňov, omietok a fasádnych tehlových obkladov. vysoká 
odpudivosť vody výrazne znižuje absorpciu vody povrchov, 
pričom bráni tvorbe neestetických belavých škvŕn na múroch, 
spôsobených soľami rozpustnými vo vode. nemení priedušnosť 
a pôvodný vzhľad podkladu.

VERNICE ACRIlICA SATINATA

Priesvitný ochranný 
prostriedok pre kamenné 
materiály
na báze rozpustených akrylových 
živíc, určený na ochranu 
fasádneho betónu, prírodného 
kameňa, mramoru, štukatúry a 
plastov. vysoká pružnosť, odpudivosť vody.
vynikajúca odolnosť voči chemickým a atmosférickým vplyvom.

SOlVESIl

Siloxanový vodu odpudzujúci 
ochranný prostriedok pre 
interiér a exteriér
na báze polysiloxanových 
polymérov, ktoré netvoria film, 
určený na hydrofobizačnú 
ochranu minerálnych povrchov 
ako sú cement, obkladové tehly, prírodné kamene a betón. 
odolný voči zásadám a atmosférickým vplyvom. výrazne znižuje 
absorpciu vody povrchov, pričom zachováva nezmenenú 
priedušnosť a pôvodný vzhľad.
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RIEŠENIA PRE REŠTAURáTORSTVO

VERNICE ACRIlICA lUCIDA

Priesvitný ochranný 
prostriedok pre kamenné 
materiály
na báze rozpustených akrylových 
živíc, určený na ochranu fasádneho 
betónu, prírodného kameňa, 
mramoru, štukatúry a plastov.
vysoká pružnosť, odpudivosť vody.
vynikajúca odolnosť voči chemickým a atmosférickým vplyvom.

FACCIAVISTA PRO

Bezfarebný priesvitný 
kamenársky spevňujúci 
ochranný prostriedok na báze 
siloxanov a akrylátov
na báze akrylových a 
polysiloxanových živíc, určený na 
ochranu kamenných podkladov, 
obkladových tehál a betónu. spevňuje 
a bráni postupnému drobeniu podkladu. nemení priedušnosť 
podkladu, oživuje farebnosť odtieňa.
Bráni vstrebávaniu vody a vytváraniu slaných výkvetov.

Santa Marta, Benátky - SolVESil.
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priedušné ochranné prostriedky

SOlVESIl: zmes silanov a polysiloxanov s vyváženou 
molekulovou hmotnosťou, rozpustených v alifatických 
rozpúšťadlách. tento produkt preniká do savých minerálnych 
materiálov a, hydrolytickou reakciou s vlhkosťou prítomnou v 
podklade, vytvára bariéru vode a vlhkosti, pričom chráni povrchy 
pred znehodnotením. solvesil má silný vodu odpudivý účinok, 
nemení povrchový estetický vzhľad a nemení priepustnosť pary 
podkladu. vhodný na savé vertikálne povrchy z kamenného 
materiálu, obkladových tehál, umelých kameňov a betónu. 
v prípade nesúdržných podkladov je potrebné predbežné 
spevnenie pomocou minerálnych produktov ako je siletil 100.

H-REP SIlOSSANICO: vodou riediteľný ochranný prostriedok 
odpudzujúci vodu na báze alkylalkoxysilanovej emulzie a 
siloxanov, ktoré netvoria film, ktorý dodáva povrchom vysokú 
odolnosť voči zásadám a atmosférickým vplyvom. tento produkt 
veľmi rýchlo vyvíja povrchovú odpudivosť vody, pričom výrazne 
znižuje u podkladov nasiakavosť vody. h-rep silossanico nemení 
priedušnosť a pôvodný vzhľad podkladu. znehodnotené 
povrchy sa musia preventívne ošetriť pomocou vhodných 
minerálnych spevňujúcich prostriedkov.

Na minerálne podklady a kamenné materiály

atmosférické vplyvy a nečistoty, ako aj nevyhnutné opotrebovanie časom, 
napádajú historické materiály a narušujú ich celistvosť a estetický vzhľad. týmto 
javom je možné zabrániť použitím vhodných ochranných produktov.

NANOREP 10: ochranný polysiloxanový vodou riediteľný 
spevňujúci prostriedok na báze mikrodisperzií silanov a siloxanov, 
vhodný na spevňovanie a ochranu všeobecne kamenných 
minerálnych podkladov, nachádzajúcich sa v interiéri a v exteriéri. 
nanorep 10 výrazne znižuje absorpciu vody minerálnych 
podkladov bez toho, aby menil ich priepustnosť pary a bez 
farebných zmien povrchu.
keďže sa jedná o produkt s účinkom odpudzovania vody, má 
vynikajúce spevňujúce a ochranné vlastnosti povrchov, ktoré 
ho robia vhodným ako ochranný prostriedok proti prachu pre 
podlahy z kamenných a vypaľovaných 
materiálov.

FACCIAVISTA PRO: ochranný spevňujúci prostriedok na báze 
polymérov so strednou molekulovou hmotnosťou butyl a metyl-
akrylátu a siloxanov, rozpustených vo vhodných rozpúšťadlách, 
určený na spevňovanie a ochranu savých minerálnych 
podkladov, ako sú kamene, obkladové tehly a betón. tento 
produkt má veľkú spevňujúcu schopnosť, spojenú s dobrým 
účinkom odpudzovania vody.
nemení estetický povrchový vzhľad podkladu.

ACRylTECH S: spevňujúci ochranný prostriedok na báze 
metyl-butyl-akrylových živíc rozpustených v rozpúšťadle, určený 
na spevňovanie a ochranu materiálov z prírodného a umelého 
kameňa, prvkov z pálenej hliny a drevených materiálov. tento 
produkt plní spevňujúcu funkciu na savých minerálnych 
podkladoch a ochrannú funkciu na málo savých kamenných 
materiáloch, ako sú mramor a betón. je dostupný v lesklej verzii, 
ako spevňujúci prostriedok, a v satinovanej verzii, ako ochranný 
prostriedok. reverzibilný produkt.

Fabrica, Ponzano Veneto (tV) – SolVESil
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sanačné protiplesňové prostriedky

plesne, riasy a huby sú činitele, ktoré spôsobujú biologické znehodnotenie stenových 
povrchov. niektoré faktory môžu podporovať množenie týchto mikroorganizmov: 
vystavenie na sever a severozápad, alebo nepriaznivým poveternostným podmienkam, 
slabé slnečné žiarenie alebo vetranie, prítomnosť vlhkosti, kapilárna vzlínavosť vody z 
terénu, blízkosť rastlín, ktoré prenášajú spóry atď.
nejde iba o výlučne estetický problém, pretože môže mať dopad na hygienu miestností 
a môže spôsobiť značné znehodnotenie podkladov s farebnými zmenami na 
povrchoch.
preto je nutné zasiahnuť s vhodnými dezinfekčnými produktmi.

COmBAT 222: vodný roztok s vysokým obsahom aktívneho 
chlóru, vhodný na čistenie vnútorných a vonkajších stenových 
a drevených povrchov zamorených plesňami, riasami, machom 
a inými mikroorganizmami. tento produkt, hoci nemá trvalý 
účinok, umožňuje dezinfikovať a vybieliť ošetrované povrchy, 
čím ich pripraví na následné spevňovacie a ochranné 
ošetrenia.

COmBAT 333: protiplesňový dezinfekčný prostriedok, zložený 
z vodného roztoku na báze benzalkonium chloridu a zvláštnych 
biocídov s trvalým účinkom, vhodný na ošetrenie vnútorných 
a vonkajších povrchov zamorených plesňami. tento produkt, 
okrem okamžitej dezinfekcie, preniká do podkladu a bráni tomu, 
aby sa plesne v jeho vnútri množili.

COmBAT 444: dezinfekčná protiplesňová prísada pre interiér, 
ktorá po jej pridaní v stanovených dávkach do stenových farieb, 
umožňuje dosiahnuť dobrú ochranu proti tvorbe plesní vo 
vnútri budov.

COmBAT 111: dezinfekčná prísada pre exteriér, ktorá po jej 
pridaní v stanovených dávkach do stenových ochranných 
prostriedkov pre fasády, umožňuje dosiahnuť dobrú ochranu 
proti tvorbe plesní, rias a lišajníkov.

Na minerálne povrchy
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záverečné úpravy pre exteriéry/interiéry

ochranný a dekoratívny zásah na budovách, ktoré patria do bohatého historicko-
umeleckého dedičstva našich miest, sa musí realizovať s pokrokovými systémami, 
ktoré rešpektujú pôvodné materiály a sú súčasne schopné chrániť fasády pred agresiou 
atmosférických činiteľov a nečistôt.
a to všetko bez toho, aby sa zabudlo na konečný estetický efekt, ktorý musí byť vždy na 
výške prestíže reštaurovanej budovy. jednotlivé riešenia, ktoré ponúkame, prevažne s 
minerálnym zložením, účinne spájajú tieto rôzne požiadavky: dokonalá syntéza medzi 
tradíciou a modernosťou.

Silikátový systém marcosil

systém marcosil, vysoko priedušný a odolný voči atmosférickým vplyvom, účinne chráni 
a zdobí fasády. jeho minerálna povaha, na báze modifikovaných draselných silikátov, ho 
robí ideálnym na reštaurovanie historických centier a budov s umeleckým významom. je 
dostupný v širokom sortimente hladkých a reliéfnych záverečných úprav, ktoré umožňujú 
dosiahnuť farebné povrchy s prírodným vzhľadom.
produkty marcosil sú v súlade s predpismi normy din 18363, ktorá stanovuje maximálnu 
hranicu obsahu organického pojiva rovnú 5 %.

mARCOSIl GRIP
spojovací silikátový základ, ktorý umožňuje aplikáciu 
záverečných úprav marcosil na staré syntetické nátery, ak sú 
súdržné.

 
mARCOSIl PITTURA lISCIA
farebný ochranný prostriedok pre exteriéry s malou hrúbkou na 
báze modifikovaného kremičitanu draselného.

 
mARCOSIl RIEmPITIVO
ochranný prostriedok pre exteriéry na báze modifikovaného 
kremičitanu draselného, s vysokým plniacim a krycím účinkom.  

 

mARCOSIl KP 1,2 - KP 1,5
jemna’ silikátová minerálna omietka s kompaktným efektom 
proti plesniam a proti riasam - zrno 1,2 a 1,5.

 
mARCOSIl DOmUS
vodou riediteľná silikátová farba pre interiéry. 

Produkty systému Marcosil:

mARCOSIl PRImER
impregnačný, spevňujúci prostriedok na báze modifikovaného 
kremičitanu draselného pre omietky.

Vila ogliani, 
Pinerolo 
(to) Systém 
MarCoSil.

GREENSPIRIT  

GREENSPIRIT  

GREENSPIRIT  
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RIEŠENIA PRE REŠTAURáTORSTVO

Siloxanový systém Neptunus

systém ochranných a dekoračných prostriedkov novej generácie na báze siloxanových a 
akrylových živíc vo vodnej disperzii, schopný účinne chrániť pred atmosférickými vplyvmi. 
záverečný estetický efekt je rovnaký ako pri tradičných minerálnych záverečných úpravách.
v porovnaní s nimi majú siloxanové produkty vysokú priepustnosť pary a vynikajúci vodu 
odpudzujúci a ochranný účinok podkladu v exteriéri.
produktom neptunus nevadí prípadná prítomnosť záplat omietky a dokonale priliehajú 
na najrôznorodejšie podklady. Škála odtieňov obsahuje celú farebnú šírku, aj v najsilnejších 
odtieňoch.

Produkty systému Neptunus:

NEPTUNUS PRImER H
siloxanový fixačný prostriedok pre exteriéry a interiéry, 
na impregnáciu a spevňovanie málo savých minerálnych 
podkladov pred siloxanovou záverečnou úpravou.

NEPTUNUS
siloxanový ochranný prostriedok pre exteriéry  
a interiéry s vysokou priepustnosťou,  
odpudivosťou vody a odolnosťou voči  
atmosférickým vplyvom.

NEPTUNUS RIEmPITIVO
stenový siloxanový ochranný prostriedok s vysokou 
schopnosťou maskovania nedokonalostí podkladu.

Palác Grandi Stazioni, Benátky - Systém nEPtUnUS.

GREENSPIRIT  

GREENSPIRIT  
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záverečné úpravy na báze vzdušného vápna sú vysoko kompatibilné s podkladmi 
historického stavebníctva, nevytvárajú film a dodávajú povrchom elegantný estetický 
vzhľad, ktorý pripomína materiály našej architektonickej a dekoratívnej tradície.
vápenné produkty navyše vďaka svojej vysokej priepustnosti pary podporujú likvidáciu 
prípadných hromadení vody alebo stojatú vodu nachádzajúcu sa v omietke. vysoká 
zásaditosť materiálu zabezpečuje nakoniec dobrú ochranu aj proti vzniku plesní.

Vápenné produkty:

ANTICA CAlCE: minerálny náter pre exteriéry a interiéry. 
reprodukuje charakteristický efekt starobylých vápenných 
dekorácií s ich farebnou hrou a nádychmi.

INTONACHINO mINERAlE: stenový vápenný náter nanášaný 
špachtľou pre exteriéry, ktorý vytvára záverečnú úpravu esteticky 
podobnú starobylým farebným omietkam Benátok. dostupný v 
dvoch granulometriách: 0,7 mm a 1,4 mm.

mARmORINO ClASSICO: dekoratívny minerálny náter 
nanášaný špachtľou pre exteriéry a interiéry, charakteristický 
nádychmi a variabilnými estetickými efektmi podľa techniky 
aplikácie.

línia na báze vápna

záverečné úpravy pre exteriéry/interiéry

Soľné sklady Santa Marta, Benátky - MarMorino ClaSSiCo. Muzeálne oddelenie Palazzo Venezia, rím - antiCa CalCE.

Colorificio San Marco, potom ako vyvinula štúdiu LCA, nechala 
certifikovať Intonachino Minerale GF, Marmorino Classico a Antica 
Calce certifikátom EPD (Environmental Product Declaration – 
Ekologické vyhlásenie produktu).
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dekoratívne prípravky

Línia na báze vápna:

ANTICA CAlCE: minerálny náter pre exteriéry a interiéry. 
reprodukuje charakteristický efekt starobylých vápenných 
dekorácií s ich farebnou hrou a nádychmi.

ANTICA CAlCE PlUS: elegantná záverečná úprava s 
miernym reliéfom, charakteristická šerosvitmi, ktoré zvýrazňujú 
prekrývanie ťahov štetca, ktoré vynikajú vďaka záverečnému 
lešteniu.

mARmORINO ClASSICO: dekoratívny minerálny náter 
nanášaný špachtľou pre exteriéry a interiéry, charakteristický 
nádychmi a variabilnými estetickými efektmi podľa techniky 
aplikácie.

mARmO ANTICO: stenový minerálny dekoratívny náter, ktorý 
vytvára záverečnú úpravu s pórovitým a pruhovaným vzhľadom, 
podobnú travertínovému mramoru.

GRASSEllO DI CAlCE: klasická dobová dekorácia nanášaná 
špachtľou pre interiér, ktorá vytvára lesklý efekt, charakteristický 
mäkkými farebnými odtieňmi. umožňuje vytvárať jemné a 
vyblednuté nátery.

Siloxanová línia:

 

VElATURE
dekoratívny siloxanový prostriedok pre exteriér a interiér s 
efektom starobylosti, ktorý reprodukuje typický tieňovaný vzhľad 
starých omietok. tento produkt má vďaka svojmu zloženiu 
vynikajúcu priedušnosť, odpudivosť vody a odolnosť voči 
atmosférickým vplyvom.

PERlACEO: siloxanová záverečná úprava s perleťovým 
efektom pre interiéry, ktorý vytvára zvláštne a rafinované farebné 
efekty, zvýraznené dopadom svetla.

znova vytvoriť vznešené a elegantné vnútorné priestory a obnoviť starobylé kúzlo 
historických fasád. to je cieľom našich dekoratívnych záverečných úprav, ktoré predstavujú 
široký sortiment s históriou niekoľkých desaťročí, ktorý bol otestovaný pri mnohých 
malých i veľkých reštaurátorských zásahoch. technologický výskum pokrokových riešení sa 
inšpiruje čarom blízkych Benátok.

Vila v Petrohrade, rusko - GraSSEllo di CalCE, antiCa CalCE.
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ochranné prostriedky
Na kovy

mARCOTECH AU mETAl PRImER: jednozložkový základný 
náter na báze akrylovo-uretánových živíc a špeciálnych prísad s 
pasivačným/konzervačným účinkom proti korózii. predchádza 
a bráni šíreniu rýchlo vznikajúcej hrdze (anti-flash-rust) a má 
vysokú schopnosť priľnavosti na kovové povrchy. zvláštna 
kombinácia jeho komponentov dodáva produktu vynikajúcu 
tvrdosť, odolnosť voči oteru, vysokú plniacu a kryciu schopnosť 
hrán.

UNImARC SmAlTO lUCIDO E SETA: akrylový, vodou 
riediteľný ochranný prostriedok bez zápachu pre exteriéry a 
interiéry, ktorý obsahuje farbiace pigmenty s vysokou stálosťou 
na svetle. vynikajúca odolnosť voči atmosférickým vplyvom a 
žltnutiu. dostupný v lesklej a satinovanej verzii.

UNImARC SmAlTO mICACEO: slak na báze akrylových živíc 
a lístkových plnív, ktorý chráni a zdobí kovové podklady. jeho 
zvláštne zloženie vytvára dvojitý účinok:
• Bariérový účinok: zvláštna lístková štruktúra vytvára 

rovnobežné vrstvy plniva vo vnútri filmu, ktoré bránia 
prenikaniu vody a atmosférických činiteľov.

• Účinok štítu: sľudovitý oxid železa a hliník, ktoré sa 
nachádzajú v produkte, bránia ultrafialovému žiareniu 
dostať sa k nižšie položeným vrstvám, čím spomaľujú 
znehodnocovanie pojiva.

unimarc smalto micaceo sa môže vďaka svojim estetickým 
vlastnostiam používať na rôznych podkladoch na vytváranie 
príjemných dekoratívnych efektov.

GlOBAl lUCIDO E SATINATO: syntetický lak na báze 
alkydových živíc a uretánových alifatických živíc s antikoróznym 
účinkom. poskytuje účinnú ochrannú bariéru proti 
atmosférickým vplyvom; má vysokú pružnosť a odolnosť v 
exteriéri a preto je vhodný a zvlášť určený na ochranu dreva, 
železa a iných materiálov aj za prítomnosti agresívnej atmosféry.

NO STRIP VERNICE SEmIlUCIDA pre meď a bronz: 
priesvitný pololesklý ochranný prostriedok na báze akrylových 
živíc rozpustených v rozpúšťadle a pasivačných prostriedkov pre 
meď. tento produkt chráni materiál pred oxidáciou tým, že bráni 
tvorbe vlastností a neestetických zelenkavých škvŕn. určený aj 
pre remeselné výrobky zo železa a mosadze v interiéri.

vzácna mreža z kovaného železa, bronzová socha alebo remeselnícky výrobok z medi: 
existuje nesmierne množstvo kovových výrobkov, ktoré si zaslúžia ochranu pred 
opotrebovaním, hrdzou, účinkom poveternostných vplyvov a, prečo nie, i oživenie a 
skrášlenie.

Štandardy námestie Sv. Marka, Benátky - GloBal lUCido.

Vila Emo, Vedelago tV - UniMarC SMalto MiCaCEo.

Socha „la Partigiana“, Benátky - no StriP.
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Na drevo

drevo bolo pre svoje teplo a eleganciu, ktoré vyžaruje, tradične používané na stavby budov 
alebo na dekoratívne prvky a zariadenie. aby si tento materiál mohol dlhodobo zachovať svoje 
kvality, musí sa chrániť pred znehodnotením pomocou vhodných produktov. colorificio san 
marco ponúka široký sortiment riešení na zušľachtenie dreva a na jeho ochranu pred účinkom 
atmosférických, biologických činiteľov a znečistení.

mARCONOl PlASTIC OIl: chráni a oživuje výrobky z už 
natieraného dreva v interiéri i v exteriéri.
tento produkt neskrýva žilkovanie dreva, ale skôr zvýrazňuje 
jeho odtiene; súčasne vytvára ochranný film, ktorý bráni tvorbe 
prasklín a výrobok dlhodobo konzervuje.

UNImARC PRImER ANTITANNINO: izolačný vodou 
riediteľný základ pre drevo, ktorý bráni trieslovinám vystúpiť na 
povrch a následne tvorbe neestetických tmavých škvŕn.

COmBAT 222: vodný roztok s vysokým obsahom aktívneho 
chlóru, vhodný na čistenie vnútorných a vonkajších stenových 
a drevených povrchov zamorených plesňami, riasami, machom 
a inými mikroorganizmami. tento produkt, hoci nemá trvalý 
účinok, umožňuje dezinfikovať ošetrované povrchy, čím ich 
očistí a pripraví na následné spevňovacie a ochranné ošetrenia.

UNImARC ImPREGNANTE lEGNO: vodou riediteľný 
ochranný prostriedok bez zápachu na impregnáciu a ochranu 
dreva. vďaka svojmu zvláštnemu akrylovému pojivu je schopný 
účinne preniknúť do podkladu a chrániť ho pred pôsobením 
atmosférických vplyvov.

UNImARC FINITURA CERATA: dekoratívny vodou 
riediteľný satinovaný ochranný prostriedok bez zápachu 
pre drevo. tento produkt, vďaka svojim pohlcovačom uv 
žiarenia a mikrokryštalickým voskom, dodáva drevu veľmi 
silnú odpudivosť vody a chráni ho aj vo vonkajšom prostredí 
charakterizovanom veľkým vystavením atmosférickým vplyvom 
a slnečnému žiareniu.

UNImARC FINITURA lEGNO: vodou riediteľný lak 
bez zápachu pre interiér a exteriér, dostupný v lesklej a 
satinovanej verzii. pojivo na báze akrylového kopolyméru a 
častíc absorbujúcich uv žiarenie robí tento produkt odolným 
aj v náročnom vonkajšom prostredí so silným vystavením 
slnečnému žiareniu.

mARCONOl OlIO PAGlIERINO: umožňuje leštiť, vyživovať 
a regenerovať predmety a stavebné prvky z dreva v interiéri, ako 
sú starobylý nábytok, zárubne a obločnice. 
tento produkt, priesvitný s jantárovým odleskom, 
preniká do dreva, oživuje jeho sfarbenie a zvýrazňuje 
jeho žilkovanie.
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systém antigraffiti

problém vandalských nápisov na stenách, ktorý je veľmi rozšírený v mestských centrách 
aj na obytných a historických budovách, je možné účinne vyriešiť pomocou systému 
antigraffiti od colorificio san marco.
odstránenie graffitov sa vykonáva pomocou čistiaceho prostriedku graffiti remover a 
prúdu teplej vody pod tlakom; následne je potrebné, ako prevencia nového pošpinenia a 
ochrana povrchu, naniesť jednu vrstvu ochranného prostriedku isograff.

GRAFFITI REmOVER: špeciálny gélový produkt na 
odstraňovanie škvŕn smaltu a laku z povrchov z prírodného a 
umelého kameňa, betónových konglomerátov a tehál. nie je 
leptavý, jednoducho a rýchlo sa aplikuje.

ISOGRAFF: priesvitný ochranný prostriedok proti graffitom 
s odstraňovacím účinkom, ideálny na ochranu minerálnych 
povrchov.
produkt vytvára účinnú bariéru, ktorá znižuje savosť vody a 
nečistôt a bráni ukladaniu smogu. isograff nemení estetický 
vzhľad a priedušnosť povrchov, pričom uľahčuje odstraňovanie 
následných vandalských nápisov prostredníctvom čistenia 
teplou vodou. vhodný aj na farbené stenové ochranné 
prostriedky rôznej povahy, ak sú súdržné.

Systém antigraffiti bol použitý pri zásahu čistenia a ochrany pred 
znečistením farbami na stĺporadí námestia Sv. Marka v Benátkach.

PREDTÝM POTOM
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Palazzo reale, turín - iSoGraFF.
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Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153
www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it


