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marcotech aU metaL PrImer S.332
Antikorózny, vodou riediteľný základný náter anti-flash-rust

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.

kde sa používa
•	 Interiéry	a	exteriéry.
•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	železo,	

pozinkovaný	plech,	zliatina	a	ľahké	zliatiny.

okamžitý antikorózny účinok 
Blokuje	tvorbu	rýchlo	vznikajúcej	hrdze	(anti-flash-rust),	predchádza	
korozívnym	javom	tým,	že	dlhodobo	zachováva	neporušenosť	kovu.

vynikajúce krytie hrán 
Vysoká	plniaca	schopnosť	a	konzistencia	produktu	umožňujú	
jednoducho	pokrývať	každý	nepravidelný	povrch.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	podporuje	priľnavosť	a	vytvára	ideálny	podklad	
pre	ďalšie	natieranie	vodou	riediteľnými	lakmi	Unimarc	alebo	
syntetickými	lakmi	s	rozpúšťadlom.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	ideálny	podklad	pre	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	
voči	atmosférickým	vplyvom.

Jednoduché a rýchle použitie 
Vynikajúce	výsledky	v	krátkom	čase.

ako sa nanáša
Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.
Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	max.	5	%;
pri	striekaní	10-15	%
Počet	vrstiev:	1-2.
Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.
Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,
možnosť	naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	4-5	h.

Príprava jednotlivých podkladov
Povrchy zo železného kovu:

•	 Podklad	sa	musí	zbaviť	starých	nesúdržných	náterov,	hrdzí,	
odlupujúcich	sa	okují	po	valcovaní,	musí	byť	odmastený	a	
očistený.

•	 Prebrúsiť	brúsnym	papierom	celý	povrch.
•	 Na	dokonale	očistený	a	suchý	podklad	naniesť	Marcotech	Au	

Metal	Primer.
Pozinkované, čiastočne hrdzavé povrchy:

•	 Odstrániť	prípadné	zvyšky	oxidácie	pomocou	mechanického	
alebo	ručného	čistenia.

•	 Na	dokonale	očistený,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	
Marcotech	Au	Metal	Primer.

nanesenie ďalšieho náteru po aspoň 4-5 hodinách pomocou:
•	 Vodou	riediteľných	lakov	MARCOTECH	AU10/40	pre	záverečné	

úpravy	v	interiéri,	v	exteriéri/interiéri	pomocou	lakov	UNIMARC
•	 Syntetických	lakov	(GLOBAL	LUCIDO	alebo	SATINATO,	SINTOLIN,	

KIRON	70	(po	24	hodinách).Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Línia marcotech

Jednou z vecí, ktorými sa vyznačuje Colorificio 
San Marco, je neustála snaha o inováciu s cieľom 
predchádzať požiadavky trhu, ako aj čo najlepšie 
odpovedať na priame požiadavky užívateľov.

Laboratória výskumu a vývoja vytvorili rad Marcotech 
AU, výber technických, vodou riediteľných produktov s 
vysokou výkonnosťou vďaka svojmu zloženiu na báze 
akrylovo-uretánových živíc a vybraných pigmentov. 
Uretánové a akrylové zložky dodávajú týmto 
produktom vysokú povrchovú odolnosť a správnu 
pružnosť.

Produkty Marcotech AU, navrhnuté špeciálne pre 
profesionálov, sú veľmi vhodné aj pre súkromného 
užívateľa vďaka jednoduchosti použitia a vynikajúcemu 
záverečnému estetickému výsledku.

Vytvárajú mimoriadne elegantné záverečné úpravy a 
základy s vysokou výkonnosťou, s praktickým a rýchlym 
použitím, pretože sa riedia vodou. Pričom sa i náradie 
čistí s extrémnou jednoduchosťou pod tečúcou vodou.

Produkty Marcotech AU predstavujú výber produktov 
na ochranu a záverečnú úpravu nových podkladov 
alebo na údržbu existujúcich podkladov.

V tomto letáku ponúkame výber produktov, ktoré sa 
dobre hodia k už existujúcim výrobkom zo sortimentu 
San Marco, s cieľom poskytnúť odpoveď na špecifické 
požiadavky ochrany a záverečnej úpravy podkladov z 
dreva, kovu, cementu a PVC.

V súčasnosti sa tento rad skladá z

marcotech aU10 Vodou riediteľného laku pre matné lakované záverečné úpravy,

marcotech aU40 Vodou riediteľného laku na pololesklé lakované záverečné úpravy,

marcotech aU metaL PrImer Antikorózneho, univerzálneho, vodou riediteľného laku anti-flash-rust,

marcotech aU 3D Satinovanej, vodou riediteľnej, akrylovo-uretánovej záverečnej úpravy pre cementové podlahy

Prečo si vybrať Marcotech MetaL PriMer

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
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cementové podlahy
Lak na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou 
odolnosťou voči svetlu a žltnutiu. Vytvára záverečné 
úpravy s vysokou kvalitou lakovaného typu, určené 
predovšetkým na dvere a zárubne, vďaka vysokej 
povrchovej tvrdosti, odolnosti voči oteru a voči 
poškriabaniu. Nízka citlivosť na kontakt s mastnými 
látkami (krémy, oleje a kožné tuky).

Jednoduchosť aplikácie a rýchle zasychanie umožňujú 
vykonávať prácu vo veľmi krátkom čase. 
Nevytvára javy blokovania (blocking).

Zloženie na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou odolnosťou 
voči svetlu a žltnutiu.
Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou povrchovou 
tvrdosťou, odolnosťou voči oteru a opakovanému 
šliapaniu, s nízkym zachytávaním nečistôt a 
jednoduchým čistením.
MARCOTECH AU 3D, navrhnutý tak, aby odolával 
nárokom akejkoľvek cementovej podlahy v skladoch, 
obchodoch, čakárňach, oddeleniach, domácich 
garážach, je ideálna záverečná úprava aj pre vnútorné 
steny, kde sa požaduje povrch s vynikajúcou 
mechanickou odolnosťou a jednoduchým čistením.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	chránené	exteriéry.

•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	drevo,	kov,	
plast.

•	 Ideálny	na	zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	
kusoch	nábytku.

Prečo si vybrať lak Marcotech au

Lakovaný efekt 
Umožňuje	vytvárať	záverečné	úpravy	„lakovaného	typu“	vo	
vynikajúcej	estetickej	kvalite.	Jeho	vlastnosti	ho	robia	ideálnym	na	
zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	kusoch	
nábytku.

vynikajúca povrchová odolnosť 
Použitie	uretánových,	ako	aj	akrylových	živíc	dodáva	produktom	
Marcotech	Au	vysokú	povrchovú	odolnosť	a	správnu	pružnosť.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	voči	oteru	a	voči	
látkam,	ktoré	sa	bežne	nachádzajú	v	domácom	prostredí,	oleje,	tuky,	
káva,	víno.

vynikajúce krytie 
Jeho	zvláštne	zloženie	dodáva	produktu	vynikajúce	krytie	za	sucha	i	
za	mokra.

Jednoduchosť a rýchlosť zasychania 
Umožňuje	vykonávať	prácu	vo	veľmi	krátkom	čase.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	exteriéry.

•	 Cementové	povrchy	-	horizontálne	a	vertikálne	-	nové	alebo	už	
natierané,	vhodne	pripravené.

•	 Ideálny	na	cementové	podlahy	skladov,	obchodov,	čakární,	oddelení,	
domácich	garáží	a	na	steny	vystavené	namáhaniu.

Prečo si vybrať Marcotech au 3d

vysoká odolnosť 
Vytvára	podlahy	s	vynikajúcou	povrchovou	tvrdosťou,	odolnosťou	
voči	opakovanému	oteru	a	šliapaniu.

vynikajúca odolnosť voči nečistote 
Poskytuje	ošetreným	povrchom	nízke	zachytávanie	nečistoty	a	
súčasne	jednoduchú	údržbu	a	čistenie.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	umožňuje	vysoký	stupeň	priľnavosti.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	na	opakované	
otieranie	a	šliapanie.

Jednoduché a rýchle zasychanie 
Pracovné	časy	sa	znižujú	vďaka	rýchlemu	zasychaniu.

Protišmykový efekt 
Tam,	kde	sa	to	vyžaduje,	je	možné	vďaka	protišmykovej	prísade	
vytvoriť	protišmykové	povrchy.

Široký výber farieb 
Dostupný	v	bielej,	červenej,	sivej	a	v	neutrálnom	základe,	ktorý	je	
možné	prifarbovať	v	tónovacom	zariadení,	na	vytvorenie	širokého	
výberu	stredne	intenzívnych	farieb.

ako sa nanáša

Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.

Riedenie	vodou:	10-20	%.

Počet	vrstiev:	2.

Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	1	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	5	h.

ako sa nanáša

Náradie:	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie,	štetec.

Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	je	pripravený	na	použitie	alebo	
max.	5	%;	pri	striekacom	zariadení	15	%.

Počet	vrstiev:	aspoň	2	vrstvy.

Približná	výdatnosť:	12-14	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	6	h.

Príprava jednotlivých podkladov

Povrchy z dreva:

•	 Mierne	prebrúsiť	brúsnym	papierom,	aby	sa	odstránili	odstávajúce	
drevené	vlákna;	odstrániť	prípadné	vrstvy	starých	odlupujúcich	sa	
náterov	a	zdrsniť	všetky	už	natierané	povrchy.

•	 Naniesť,	na	suchý	a	čistý	podklad,	2	základové	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335	alebo	matnú	základovú	farbu	
MARCONOL	ORIENTALITE	séria	145.

•	 Pokračovať	nanesením	2	vrstiev	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy zo železného kovu:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	CROMO	K70	
séria	194	na	povrchy	veľmi	vystavené	atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Pozinkované povrchy, hliník a ľahké zliatiny:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	jednozložkový	
PRIMER	kód	1630307	na	povrchy	mimoriadne	vystavené	
atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy z plastického materiálu (Pvc):

•	 Prebrúsiť	povrch	brúsnym	papierom,	aby	mierne	zdrsnel.

•	 Na	čistý,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	2	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335.

•	 Po	aspoň	6	hodinách	naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Príprava jednotlivých podkladov

cementové podlahy:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.

•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný	a	nesmie	sa	
drobiť.	V	opačnom	prípade	vykonať	obnovu	alebo	spevnenie	
pomocou	špeciálnych	produktov.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	pukliny	a	preliačiny	je	
možné	ošetriť	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skontrolovať	stav	predchádzajúcich	náterov.	Nedokonale	priľnuté	
časti	sa	musia	odstrániť.

•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	
kefovania	alebo	umytia.

•	 Ak	si	to	podmienky	vyžadujú,	použiť	ako	fixačný	prostriedok	ATOMO	
8840001.

•	 Naniesť	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Povrchy z omietky:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.
•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný,	bez	

nesúdržných	častí	alebo	prípadných	výkvetov.	Použite	špeciálne	
produkty.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	trhliny	a	preliačiny	
je	možné	ošetriť	pomocou	BETOMARC	9450150	alebo	RASAMIX	
9440160	alebo	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skleneným	brúsnym	papierom	obrúsiť	tmelenia	a	záplaty.
•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	

kefovania.
•	 Pri	výskyte	plesní	ošetriť	povrch	pomocou	COMBAT	222	

Detergente	4810222	a	COMBAT	333	Risanante	4810333.
•	 Naniesť	mikronizovaný	fixačný	prostriedok	ATOMO	8840001.
•	 Naniesť	aspoň	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l. Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5 Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Na	zvýšenie	trenia	na	plochách	pre	chodcov	je	možné	pridávať	do	
produktu	MARCOTECH	ADDITIVO	ANTISDRUCIOLO	0780001	(maximálne	
100	g	prísady	na	liter	MARCOTECH	AU	3D)	pri	nanášaní	prvej	vrstvy.



marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 a aU40 S.314
Vodou riediteľný lak pre matné/pololesklé lakované záverečné úpravy Satinovaná, akrylovo-uretánová, vodou riediteľná záverečná úprava pre 

cementové podlahy
Lak na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou 
odolnosťou voči svetlu a žltnutiu. Vytvára záverečné 
úpravy s vysokou kvalitou lakovaného typu, určené 
predovšetkým na dvere a zárubne, vďaka vysokej 
povrchovej tvrdosti, odolnosti voči oteru a voči 
poškriabaniu. Nízka citlivosť na kontakt s mastnými 
látkami (krémy, oleje a kožné tuky).

Jednoduchosť aplikácie a rýchle zasychanie umožňujú 
vykonávať prácu vo veľmi krátkom čase. 
Nevytvára javy blokovania (blocking).

Zloženie na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou odolnosťou 
voči svetlu a žltnutiu.
Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou povrchovou 
tvrdosťou, odolnosťou voči oteru a opakovanému 
šliapaniu, s nízkym zachytávaním nečistôt a 
jednoduchým čistením.
MARCOTECH AU 3D, navrhnutý tak, aby odolával 
nárokom akejkoľvek cementovej podlahy v skladoch, 
obchodoch, čakárňach, oddeleniach, domácich 
garážach, je ideálna záverečná úprava aj pre vnútorné 
steny, kde sa požaduje povrch s vynikajúcou 
mechanickou odolnosťou a jednoduchým čistením.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	chránené	exteriéry.

•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	drevo,	kov,	
plast.

•	 Ideálny	na	zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	
kusoch	nábytku.

Prečo si vybrať lak Marcotech au

Lakovaný efekt 
Umožňuje	vytvárať	záverečné	úpravy	„lakovaného	typu“	vo	
vynikajúcej	estetickej	kvalite.	Jeho	vlastnosti	ho	robia	ideálnym	na	
zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	kusoch	
nábytku.

vynikajúca povrchová odolnosť 
Použitie	uretánových,	ako	aj	akrylových	živíc	dodáva	produktom	
Marcotech	Au	vysokú	povrchovú	odolnosť	a	správnu	pružnosť.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	voči	oteru	a	voči	
látkam,	ktoré	sa	bežne	nachádzajú	v	domácom	prostredí,	oleje,	tuky,	
káva,	víno.

vynikajúce krytie 
Jeho	zvláštne	zloženie	dodáva	produktu	vynikajúce	krytie	za	sucha	i	
za	mokra.

Jednoduchosť a rýchlosť zasychania 
Umožňuje	vykonávať	prácu	vo	veľmi	krátkom	čase.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	exteriéry.

•	 Cementové	povrchy	-	horizontálne	a	vertikálne	-	nové	alebo	už	
natierané,	vhodne	pripravené.

•	 Ideálny	na	cementové	podlahy	skladov,	obchodov,	čakární,	oddelení,	
domácich	garáží	a	na	steny	vystavené	namáhaniu.

Prečo si vybrať Marcotech au 3d

vysoká odolnosť 
Vytvára	podlahy	s	vynikajúcou	povrchovou	tvrdosťou,	odolnosťou	
voči	opakovanému	oteru	a	šliapaniu.

vynikajúca odolnosť voči nečistote 
Poskytuje	ošetreným	povrchom	nízke	zachytávanie	nečistoty	a	
súčasne	jednoduchú	údržbu	a	čistenie.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	umožňuje	vysoký	stupeň	priľnavosti.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	na	opakované	
otieranie	a	šliapanie.

Jednoduché a rýchle zasychanie 
Pracovné	časy	sa	znižujú	vďaka	rýchlemu	zasychaniu.

Protišmykový efekt 
Tam,	kde	sa	to	vyžaduje,	je	možné	vďaka	protišmykovej	prísade	
vytvoriť	protišmykové	povrchy.

Široký výber farieb 
Dostupný	v	bielej,	červenej,	sivej	a	v	neutrálnom	základe,	ktorý	je	
možné	prifarbovať	v	tónovacom	zariadení,	na	vytvorenie	širokého	
výberu	stredne	intenzívnych	farieb.

ako sa nanáša

Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.

Riedenie	vodou:	10-20	%.

Počet	vrstiev:	2.

Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	1	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	5	h.

ako sa nanáša

Náradie:	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie,	štetec.

Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	je	pripravený	na	použitie	alebo	
max.	5	%;	pri	striekacom	zariadení	15	%.

Počet	vrstiev:	aspoň	2	vrstvy.

Približná	výdatnosť:	12-14	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	6	h.

Príprava jednotlivých podkladov

Povrchy z dreva:

•	 Mierne	prebrúsiť	brúsnym	papierom,	aby	sa	odstránili	odstávajúce	
drevené	vlákna;	odstrániť	prípadné	vrstvy	starých	odlupujúcich	sa	
náterov	a	zdrsniť	všetky	už	natierané	povrchy.

•	 Naniesť,	na	suchý	a	čistý	podklad,	2	základové	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335	alebo	matnú	základovú	farbu	
MARCONOL	ORIENTALITE	séria	145.

•	 Pokračovať	nanesením	2	vrstiev	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy zo železného kovu:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	CROMO	K70	
séria	194	na	povrchy	veľmi	vystavené	atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Pozinkované povrchy, hliník a ľahké zliatiny:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	jednozložkový	
PRIMER	kód	1630307	na	povrchy	mimoriadne	vystavené	
atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy z plastického materiálu (Pvc):

•	 Prebrúsiť	povrch	brúsnym	papierom,	aby	mierne	zdrsnel.

•	 Na	čistý,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	2	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335.

•	 Po	aspoň	6	hodinách	naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Príprava jednotlivých podkladov

cementové podlahy:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.

•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný	a	nesmie	sa	
drobiť.	V	opačnom	prípade	vykonať	obnovu	alebo	spevnenie	
pomocou	špeciálnych	produktov.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	pukliny	a	preliačiny	je	
možné	ošetriť	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skontrolovať	stav	predchádzajúcich	náterov.	Nedokonale	priľnuté	
časti	sa	musia	odstrániť.

•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	
kefovania	alebo	umytia.

•	 Ak	si	to	podmienky	vyžadujú,	použiť	ako	fixačný	prostriedok	ATOMO	
8840001.

•	 Naniesť	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Povrchy z omietky:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.
•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný,	bez	

nesúdržných	častí	alebo	prípadných	výkvetov.	Použite	špeciálne	
produkty.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	trhliny	a	preliačiny	
je	možné	ošetriť	pomocou	BETOMARC	9450150	alebo	RASAMIX	
9440160	alebo	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skleneným	brúsnym	papierom	obrúsiť	tmelenia	a	záplaty.
•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	

kefovania.
•	 Pri	výskyte	plesní	ošetriť	povrch	pomocou	COMBAT	222	

Detergente	4810222	a	COMBAT	333	Risanante	4810333.
•	 Naniesť	mikronizovaný	fixačný	prostriedok	ATOMO	8840001.
•	 Naniesť	aspoň	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l. Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5 Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Na	zvýšenie	trenia	na	plochách	pre	chodcov	je	možné	pridávať	do	
produktu	MARCOTECH	ADDITIVO	ANTISDRUCIOLO	0780001	(maximálne	
100	g	prísady	na	liter	MARCOTECH	AU	3D)	pri	nanášaní	prvej	vrstvy.



marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 a aU40 S.314
Vodou riediteľný lak pre matné/pololesklé lakované záverečné úpravy Satinovaná, akrylovo-uretánová, vodou riediteľná záverečná úprava pre 

cementové podlahy
Lak na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou 
odolnosťou voči svetlu a žltnutiu. Vytvára záverečné 
úpravy s vysokou kvalitou lakovaného typu, určené 
predovšetkým na dvere a zárubne, vďaka vysokej 
povrchovej tvrdosti, odolnosti voči oteru a voči 
poškriabaniu. Nízka citlivosť na kontakt s mastnými 
látkami (krémy, oleje a kožné tuky).

Jednoduchosť aplikácie a rýchle zasychanie umožňujú 
vykonávať prácu vo veľmi krátkom čase. 
Nevytvára javy blokovania (blocking).

Zloženie na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou odolnosťou 
voči svetlu a žltnutiu.
Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou povrchovou 
tvrdosťou, odolnosťou voči oteru a opakovanému 
šliapaniu, s nízkym zachytávaním nečistôt a 
jednoduchým čistením.
MARCOTECH AU 3D, navrhnutý tak, aby odolával 
nárokom akejkoľvek cementovej podlahy v skladoch, 
obchodoch, čakárňach, oddeleniach, domácich 
garážach, je ideálna záverečná úprava aj pre vnútorné 
steny, kde sa požaduje povrch s vynikajúcou 
mechanickou odolnosťou a jednoduchým čistením.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	chránené	exteriéry.

•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	drevo,	kov,	
plast.

•	 Ideálny	na	zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	
kusoch	nábytku.

Prečo si vybrať lak Marcotech au

Lakovaný efekt 
Umožňuje	vytvárať	záverečné	úpravy	„lakovaného	typu“	vo	
vynikajúcej	estetickej	kvalite.	Jeho	vlastnosti	ho	robia	ideálnym	na	
zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	kusoch	
nábytku.

vynikajúca povrchová odolnosť 
Použitie	uretánových,	ako	aj	akrylových	živíc	dodáva	produktom	
Marcotech	Au	vysokú	povrchovú	odolnosť	a	správnu	pružnosť.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	voči	oteru	a	voči	
látkam,	ktoré	sa	bežne	nachádzajú	v	domácom	prostredí,	oleje,	tuky,	
káva,	víno.

vynikajúce krytie 
Jeho	zvláštne	zloženie	dodáva	produktu	vynikajúce	krytie	za	sucha	i	
za	mokra.

Jednoduchosť a rýchlosť zasychania 
Umožňuje	vykonávať	prácu	vo	veľmi	krátkom	čase.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	exteriéry.

•	 Cementové	povrchy	-	horizontálne	a	vertikálne	-	nové	alebo	už	
natierané,	vhodne	pripravené.

•	 Ideálny	na	cementové	podlahy	skladov,	obchodov,	čakární,	oddelení,	
domácich	garáží	a	na	steny	vystavené	namáhaniu.

Prečo si vybrať Marcotech au 3d

vysoká odolnosť 
Vytvára	podlahy	s	vynikajúcou	povrchovou	tvrdosťou,	odolnosťou	
voči	opakovanému	oteru	a	šliapaniu.

vynikajúca odolnosť voči nečistote 
Poskytuje	ošetreným	povrchom	nízke	zachytávanie	nečistoty	a	
súčasne	jednoduchú	údržbu	a	čistenie.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	umožňuje	vysoký	stupeň	priľnavosti.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	na	opakované	
otieranie	a	šliapanie.

Jednoduché a rýchle zasychanie 
Pracovné	časy	sa	znižujú	vďaka	rýchlemu	zasychaniu.

Protišmykový efekt 
Tam,	kde	sa	to	vyžaduje,	je	možné	vďaka	protišmykovej	prísade	
vytvoriť	protišmykové	povrchy.

Široký výber farieb 
Dostupný	v	bielej,	červenej,	sivej	a	v	neutrálnom	základe,	ktorý	je	
možné	prifarbovať	v	tónovacom	zariadení,	na	vytvorenie	širokého	
výberu	stredne	intenzívnych	farieb.

ako sa nanáša

Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.

Riedenie	vodou:	10-20	%.

Počet	vrstiev:	2.

Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	1	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	5	h.

ako sa nanáša

Náradie:	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie,	štetec.

Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	je	pripravený	na	použitie	alebo	
max.	5	%;	pri	striekacom	zariadení	15	%.

Počet	vrstiev:	aspoň	2	vrstvy.

Približná	výdatnosť:	12-14	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	6	h.

Príprava jednotlivých podkladov

Povrchy z dreva:

•	 Mierne	prebrúsiť	brúsnym	papierom,	aby	sa	odstránili	odstávajúce	
drevené	vlákna;	odstrániť	prípadné	vrstvy	starých	odlupujúcich	sa	
náterov	a	zdrsniť	všetky	už	natierané	povrchy.

•	 Naniesť,	na	suchý	a	čistý	podklad,	2	základové	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335	alebo	matnú	základovú	farbu	
MARCONOL	ORIENTALITE	séria	145.

•	 Pokračovať	nanesením	2	vrstiev	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy zo železného kovu:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	CROMO	K70	
séria	194	na	povrchy	veľmi	vystavené	atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Pozinkované povrchy, hliník a ľahké zliatiny:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	jednozložkový	
PRIMER	kód	1630307	na	povrchy	mimoriadne	vystavené	
atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy z plastického materiálu (Pvc):

•	 Prebrúsiť	povrch	brúsnym	papierom,	aby	mierne	zdrsnel.

•	 Na	čistý,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	2	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335.

•	 Po	aspoň	6	hodinách	naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Príprava jednotlivých podkladov

cementové podlahy:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.

•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný	a	nesmie	sa	
drobiť.	V	opačnom	prípade	vykonať	obnovu	alebo	spevnenie	
pomocou	špeciálnych	produktov.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	pukliny	a	preliačiny	je	
možné	ošetriť	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skontrolovať	stav	predchádzajúcich	náterov.	Nedokonale	priľnuté	
časti	sa	musia	odstrániť.

•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	
kefovania	alebo	umytia.

•	 Ak	si	to	podmienky	vyžadujú,	použiť	ako	fixačný	prostriedok	ATOMO	
8840001.

•	 Naniesť	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Povrchy z omietky:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.
•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný,	bez	

nesúdržných	častí	alebo	prípadných	výkvetov.	Použite	špeciálne	
produkty.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	trhliny	a	preliačiny	
je	možné	ošetriť	pomocou	BETOMARC	9450150	alebo	RASAMIX	
9440160	alebo	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skleneným	brúsnym	papierom	obrúsiť	tmelenia	a	záplaty.
•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	

kefovania.
•	 Pri	výskyte	plesní	ošetriť	povrch	pomocou	COMBAT	222	

Detergente	4810222	a	COMBAT	333	Risanante	4810333.
•	 Naniesť	mikronizovaný	fixačný	prostriedok	ATOMO	8840001.
•	 Naniesť	aspoň	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l. Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5 Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Na	zvýšenie	trenia	na	plochách	pre	chodcov	je	možné	pridávať	do	
produktu	MARCOTECH	ADDITIVO	ANTISDRUCIOLO	0780001	(maximálne	
100	g	prísady	na	liter	MARCOTECH	AU	3D)	pri	nanášaní	prvej	vrstvy.



marcotech aU 3D S.317marcotech aU10 a aU40 S.314
Vodou riediteľný lak pre matné/pololesklé lakované záverečné úpravy Satinovaná, akrylovo-uretánová, vodou riediteľná záverečná úprava pre 

cementové podlahy
Lak na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou 
odolnosťou voči svetlu a žltnutiu. Vytvára záverečné 
úpravy s vysokou kvalitou lakovaného typu, určené 
predovšetkým na dvere a zárubne, vďaka vysokej 
povrchovej tvrdosti, odolnosti voči oteru a voči 
poškriabaniu. Nízka citlivosť na kontakt s mastnými 
látkami (krémy, oleje a kožné tuky).

Jednoduchosť aplikácie a rýchle zasychanie umožňujú 
vykonávať prácu vo veľmi krátkom čase. 
Nevytvára javy blokovania (blocking).

Zloženie na báze akrylovo-uretánových živíc vo vodnej 
disperzii a farebných pigmentov s vysokou odolnosťou 
voči svetlu a žltnutiu.
Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou povrchovou 
tvrdosťou, odolnosťou voči oteru a opakovanému 
šliapaniu, s nízkym zachytávaním nečistôt a 
jednoduchým čistením.
MARCOTECH AU 3D, navrhnutý tak, aby odolával 
nárokom akejkoľvek cementovej podlahy v skladoch, 
obchodoch, čakárňach, oddeleniach, domácich 
garážach, je ideálna záverečná úprava aj pre vnútorné 
steny, kde sa požaduje povrch s vynikajúcou 
mechanickou odolnosťou a jednoduchým čistením.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	chránené	exteriéry.

•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	drevo,	kov,	
plast.

•	 Ideálny	na	zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	
kusoch	nábytku.

Prečo si vybrať lak Marcotech au

Lakovaný efekt 
Umožňuje	vytvárať	záverečné	úpravy	„lakovaného	typu“	vo	
vynikajúcej	estetickej	kvalite.	Jeho	vlastnosti	ho	robia	ideálnym	na	
zásahy	na	dverách,	oknách,	podlahových	lištách,	malých	kusoch	
nábytku.

vynikajúca povrchová odolnosť 
Použitie	uretánových,	ako	aj	akrylových	živíc	dodáva	produktom	
Marcotech	Au	vysokú	povrchovú	odolnosť	a	správnu	pružnosť.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	voči	oteru	a	voči	
látkam,	ktoré	sa	bežne	nachádzajú	v	domácom	prostredí,	oleje,	tuky,	
káva,	víno.

vynikajúce krytie 
Jeho	zvláštne	zloženie	dodáva	produktu	vynikajúce	krytie	za	sucha	i	
za	mokra.

Jednoduchosť a rýchlosť zasychania 
Umožňuje	vykonávať	prácu	vo	veľmi	krátkom	čase.

kde sa používa

•	 Interiéry	a	exteriéry.

•	 Cementové	povrchy	-	horizontálne	a	vertikálne	-	nové	alebo	už	
natierané,	vhodne	pripravené.

•	 Ideálny	na	cementové	podlahy	skladov,	obchodov,	čakární,	oddelení,	
domácich	garáží	a	na	steny	vystavené	namáhaniu.

Prečo si vybrať Marcotech au 3d

vysoká odolnosť 
Vytvára	podlahy	s	vynikajúcou	povrchovou	tvrdosťou,	odolnosťou	
voči	opakovanému	oteru	a	šliapaniu.

vynikajúca odolnosť voči nečistote 
Poskytuje	ošetreným	povrchom	nízke	zachytávanie	nečistoty	a	
súčasne	jednoduchú	údržbu	a	čistenie.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	umožňuje	vysoký	stupeň	priľnavosti.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	na	opakované	
otieranie	a	šliapanie.

Jednoduché a rýchle zasychanie 
Pracovné	časy	sa	znižujú	vďaka	rýchlemu	zasychaniu.

Protišmykový efekt 
Tam,	kde	sa	to	vyžaduje,	je	možné	vďaka	protišmykovej	prísade	
vytvoriť	protišmykové	povrchy.

Široký výber farieb 
Dostupný	v	bielej,	červenej,	sivej	a	v	neutrálnom	základe,	ktorý	je	
možné	prifarbovať	v	tónovacom	zariadení,	na	vytvorenie	širokého	
výberu	stredne	intenzívnych	farieb.

ako sa nanáša

Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.

Riedenie	vodou:	10-20	%.

Počet	vrstiev:	2.

Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	1	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	5	h.

ako sa nanáša

Náradie:	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie,	štetec.

Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	je	pripravený	na	použitie	alebo	
max.	5	%;	pri	striekacom	zariadení	15	%.

Počet	vrstiev:	aspoň	2	vrstvy.

Približná	výdatnosť:	12-14	m2/l	na	vrstvu.

Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,	možnosť	
naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	6	h.

Príprava jednotlivých podkladov

Povrchy z dreva:

•	 Mierne	prebrúsiť	brúsnym	papierom,	aby	sa	odstránili	odstávajúce	
drevené	vlákna;	odstrániť	prípadné	vrstvy	starých	odlupujúcich	sa	
náterov	a	zdrsniť	všetky	už	natierané	povrchy.

•	 Naniesť,	na	suchý	a	čistý	podklad,	2	základové	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335	alebo	matnú	základovú	farbu	
MARCONOL	ORIENTALITE	séria	145.

•	 Pokračovať	nanesením	2	vrstiev	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy zo železného kovu:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	CROMO	K70	
séria	194	na	povrchy	veľmi	vystavené	atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Pozinkované povrchy, hliník a ľahké zliatiny:

•	 Odstrániť	každý	náznak	hrdze,	nedokonale	priliehajúce	časti,	
prípadné	nesúdržné	vrstvy	starých	náterov	a	prebrúsiť	brúsnym	
papierom	celý	povrch.

•	 Naniesť	na	dokonale	odmastený,	očistený	a	suchý	podklad	2	
vrstvy	UNIMARC	ANTIRUGGINE	kód	3310107	alebo	jednozložkový	
PRIMER	kód	1630307	na	povrchy	mimoriadne	vystavené	
atmosférickým	vplyvom.

•	 Naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Povrchy z plastického materiálu (Pvc):

•	 Prebrúsiť	povrch	brúsnym	papierom,	aby	mierne	zdrsnel.

•	 Na	čistý,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	2	vrstvy	UNIMARC	
FONDO	UNIVERSALE	séria	335.

•	 Po	aspoň	6	hodinách	naniesť	2	vrstvy	MARCOTECH	AU10/40.

Príprava jednotlivých podkladov

cementové podlahy:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.

•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný	a	nesmie	sa	
drobiť.	V	opačnom	prípade	vykonať	obnovu	alebo	spevnenie	
pomocou	špeciálnych	produktov.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	pukliny	a	preliačiny	je	
možné	ošetriť	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skontrolovať	stav	predchádzajúcich	náterov.	Nedokonale	priľnuté	
časti	sa	musia	odstrániť.

•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	
kefovania	alebo	umytia.

•	 Ak	si	to	podmienky	vyžadujú,	použiť	ako	fixačný	prostriedok	ATOMO	
8840001.

•	 Naniesť	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Povrchy z omietky:
•	 Skontrolovať,	či	je	podklad	správne	suchý	a	úplne	vyzretý.
•	 Skontrolovať	zachovalosť.	Povrch	musí	byť	súdržný,	bez	

nesúdržných	častí	alebo	prípadných	výkvetov.	Použite	špeciálne	
produkty.

•	 Vyrovnať	nerovnosti	podkladu.	Diery,	praskliny,	trhliny	a	preliačiny	
je	možné	ošetriť	pomocou	BETOMARC	9450150	alebo	RASAMIX	
9440160	alebo	pomocou	produktov	na	báze	cementu.

•	 Skleneným	brúsnym	papierom	obrúsiť	tmelenia	a	záplaty.
•	 Odstrániť	nánosy	prachu,	smogu	a	iných	nečistôt	pomocou	

kefovania.
•	 Pri	výskyte	plesní	ošetriť	povrch	pomocou	COMBAT	222	

Detergente	4810222	a	COMBAT	333	Risanante	4810333.
•	 Naniesť	mikronizovaný	fixačný	prostriedok	ATOMO	8840001.
•	 Naniesť	aspoň	dve	vrstvy	vhodne	rozriedeného	produktu.

Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l. Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5 Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Na	zvýšenie	trenia	na	plochách	pre	chodcov	je	možné	pridávať	do	
produktu	MARCOTECH	ADDITIVO	ANTISDRUCIOLO	0780001	(maximálne	
100	g	prísady	na	liter	MARCOTECH	AU	3D)	pri	nanášaní	prvej	vrstvy.
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marcotech aU metaL PrImer S.332
Antikorózny, vodou riediteľný základný náter anti-flash-rust

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.

kde sa používa
•	 Interiéry	a	exteriéry.
•	 Nové	alebo	už	natierané,	vhodne	pripravené	povrchy:	železo,	

pozinkovaný	plech,	zliatina	a	ľahké	zliatiny.

okamžitý antikorózny účinok 
Blokuje	tvorbu	rýchlo	vznikajúcej	hrdze	(anti-flash-rust),	predchádza	
korozívnym	javom	tým,	že	dlhodobo	zachováva	neporušenosť	kovu.

vynikajúce krytie hrán 
Vysoká	plniaca	schopnosť	a	konzistencia	produktu	umožňujú	
jednoducho	pokrývať	každý	nepravidelný	povrch.

vysoká priľnavosť 
Zvláštne	zloženie	podporuje	priľnavosť	a	vytvára	ideálny	podklad	
pre	ďalšie	natieranie	vodou	riediteľnými	lakmi	Unimarc	alebo	
syntetickými	lakmi	s	rozpúšťadlom.

dlhá trvanlivosť 
Vytvára	ideálny	podklad	pre	záverečné	úpravy	mimoriadne	odolné	
voči	atmosférickým	vplyvom.

Jednoduché a rýchle použitie 
Vynikajúce	výsledky	v	krátkom	čase.

ako sa nanáša
Náradie:	štetec,	valček	s	krátkym	vlasom,	striekacie	zariadenie.
Riedenie	vodou:	pri	štetci	a	valčeku	max.	5	%;
pri	striekaní	10-15	%
Počet	vrstiev:	1-2.
Približná	výdatnosť:	14-16	m2/l	na	vrstvu.
Zasychanie	(pri	25	°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti):	na	dotyk	3	h,
možnosť	naniesť	ďalšiu	vrstvu	po	4-5	h.

Príprava jednotlivých podkladov
Povrchy zo železného kovu:

•	 Podklad	sa	musí	zbaviť	starých	nesúdržných	náterov,	hrdzí,	
odlupujúcich	sa	okují	po	valcovaní,	musí	byť	odmastený	a	
očistený.

•	 Prebrúsiť	brúsnym	papierom	celý	povrch.
•	 Na	dokonale	očistený	a	suchý	podklad	naniesť	Marcotech	Au	

Metal	Primer.
Pozinkované, čiastočne hrdzavé povrchy:

•	 Odstrániť	prípadné	zvyšky	oxidácie	pomocou	mechanického	
alebo	ručného	čistenia.

•	 Na	dokonale	očistený,	odmastený	a	suchý	podklad	naniesť	
Marcotech	Au	Metal	Primer.

nanesenie ďalšieho náteru po aspoň 4-5 hodinách pomocou:
•	 Vodou	riediteľných	lakov	MARCOTECH	AU10/40	pre	záverečné	

úpravy	v	interiéri,	v	exteriéri/interiéri	pomocou	lakov	UNIMARC
•	 Syntetických	lakov	(GLOBAL	LUCIDO	alebo	SATINATO,	SINTOLIN,	

KIRON	70	(po	24	hodinách).Dostupný	vo	veľkostiach:	0,750	l	a	2,5	l.

Línia marcotech

Jednou z vecí, ktorými sa vyznačuje Colorificio 
San Marco, je neustála snaha o inováciu s cieľom 
predchádzať požiadavky trhu, ako aj čo najlepšie 
odpovedať na priame požiadavky užívateľov.

Laboratória výskumu a vývoja vytvorili rad Marcotech 
AU, výber technických, vodou riediteľných produktov s 
vysokou výkonnosťou vďaka svojmu zloženiu na báze 
akrylovo-uretánových živíc a vybraných pigmentov. 
Uretánové a akrylové zložky dodávajú týmto 
produktom vysokú povrchovú odolnosť a správnu 
pružnosť.

Produkty Marcotech AU, navrhnuté špeciálne pre 
profesionálov, sú veľmi vhodné aj pre súkromného 
užívateľa vďaka jednoduchosti použitia a vynikajúcemu 
záverečnému estetickému výsledku.

Vytvárajú mimoriadne elegantné záverečné úpravy a 
základy s vysokou výkonnosťou, s praktickým a rýchlym 
použitím, pretože sa riedia vodou. Pričom sa i náradie 
čistí s extrémnou jednoduchosťou pod tečúcou vodou.

Produkty Marcotech AU predstavujú výber produktov 
na ochranu a záverečnú úpravu nových podkladov 
alebo na údržbu existujúcich podkladov.

V tomto letáku ponúkame výber produktov, ktoré sa 
dobre hodia k už existujúcim výrobkom zo sortimentu 
San Marco, s cieľom poskytnúť odpoveď na špecifické 
požiadavky ochrany a záverečnej úpravy podkladov z 
dreva, kovu, cementu a PVC.

V súčasnosti sa tento rad skladá z

marcotech aU10 Vodou riediteľného laku pre matné lakované záverečné úpravy,

marcotech aU40 Vodou riediteľného laku na pololesklé lakované záverečné úpravy,

marcotech aU metaL PrImer Antikorózneho, univerzálneho, vodou riediteľného laku anti-flash-rust,

marcotech aU 3D Satinovanej, vodou riediteľnej, akrylovo-uretánovej záverečnej úpravy pre cementové podlahy

Prečo si vybrať Marcotech MetaL PriMer

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


