BIOMARC FINITURA
FINÁLNA BIO-OMIETKA NA BÁZE PRÍRODNÉHO VÁPNA
kód 9720300
POPIS

- Ukončíme nanesením BIOMARC FINITURA.

BIOMARC FINITURA je vrchná jemná omietka pre interiér
a exteriér; vytvára vrstvu s vysokou priepustnosťou
vodných pár odolnú atmosferickým vplyvom
BIOMARC FINITURA je bio-omietka [klasifikovaná CS I
(EN998-1) je zložený výhradne z naturálnych prvotných
surovín ako prírodný hydrát vapna NHL, nedrvené inertné
náplavové materiály očistené od ílu a rozpustných solí,
odolné soliam a poveter nostným vplyvom, mrazu,
nedrolivé.
BIOMARC FINITURA neobsahuje vápencový piesok..
Úplná bio-kompaktibilita a recyklácia ako inert robia z
BIOMARC FINITURA materiál zvlášť vhodný pre zásahy v
Bio- výstavbe a reštaurovaní stavieb s historickoumeleckou hodnotou.

NÁVOD NA POUŽITIE

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Určené ako finálna úprava na bio-omietku BIOMARC
INTONACO
Aplikovateľné na:
- staré omietky bez starých náterov.
- na predmiešané omietkyna báze vápna a cementu.
- omietky na báze cocciopesto.
Neaplikovateľné na:
- sadru, betón, nesúdržné nestabilné podklady,staré
nátery.
Ďalej môžu byť ďalej nanášané povrchové úpravy na báze
vápna, silikátov alebo silosanové.
. V interiéry je možné použiť líniu solvent-free
SUPERNATURAL.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Pôvod pojiva: prírodné hydraulické vápno NHL 3.5 (EN
459-1), bio-piesky a malty (EN 13139).
- Vzhľad: béžový prášok
- Maximálny rozmer inertov: 0,6 mm
- Minimálna vrstva: 3 mm
- Špecifická hmotnosť čerstvej malty EN 1015-6: 1,55 ±
0,05 kg/l
- Reakcia na oheň EN 13501-1: Classe A1
- Kompresia EN 1015-11: CS I
- Kapilárna nasiakavosť EN 1015-18: W0
- Zasychanie ja silne ovplyvnené aktuálnym počasím a
vlhkosťou podkladu, v každom prípade vyčkať aspoň 20
dni na kompletné vyschnutie pred aplikáciou finálneho
náteru. Uistiť sa či je podklad kompletne vyschnutý, bez
tmavších fľakov.
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí mať násladné rekvizity:
- konzistentný homogénný,bez opadávajúcich častí,
rozbitých tehiel a panelov, oleja alebo masti.
- Rovnomerná savosť.
- Drsný, bez prachu a špiny.
- Všetky savé podklady preventívne dostatočne navlhčíme
vodou.
- Na vlhký na povrchu preschnutý povrch nanášame
BIOMARC RINZAFFO .
- Po aspoň 1-2 dňoch pokračujeme v nanášaní BIOMARC
INTONACO.

- Poveternostné podmienky a podklad:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Pre zlepšenie gripu BIOMARC FINITURA odporúčame
zdrsniť a navlhčiť podklad
- Vyhnúť sa práci v silnom vetre, hmle pod silným slnkom
a v pretrvávajucom daždi.
- Nenanášať na zmrznuté podklady alebo podklady vo
fáze rozmrazovania.
- Náradie: Oceľová lyžica, vyhladenie špongiou alebo
plkastovým hobľom.
- Miešanie: zmiešať s 27 % vody.
- Príprava: zaliať 3/4 z celkového objemu vody, Po
dôkladnom rozmiešaní pridame zvyšnú ¼ vody. Potom
miešame na malých otáčkach ešte asi 2-3min až pokým
nedosiahneme ideálnu konzistenciu bez prítomnosti
hrudiek.
- Počet vrstiev 1. Nanášať materiál krížiac jednotlivé ťahy
hobľom. Po dostatočnom stuhnutí ukončiť plastovým alebo
špongiovým hobľom
- Čistenie náradia: Ihneď po použití.
- Indikatívna spotreba: 1,2 kg/m2 na mm vrstvy.
ZAFARBENIE
Výrobok je k dispozícii v béžovej farbe.
USKLADNENIE
Maximálna skladovacia teplota: +30 °C
Minimálna skladovacia teplota: +5 °C
Skladovať na suchom mieste ďaleko od zdrojov vlhkosti.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení a v
primeraných podmienkach: 1 rok.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nespadá pod D. 2004/42/ES.
Dráždivé pre oči, dýchacie cesty a kožu / Skladovať mimo
dosahu detí / Nevdychovať prach / Vyhnúť sa kontaktu s
očami a pokožkou / V prípade kontaktu s očami,
opakovane vymývať vodou a poradiť sa s lekárom /
Používať vhodné ochranné prostriedky / V prípade požitia
okamžite konzultovať s lekárom a ukázať mu balenie
alebo nálepku/ Nevhadzovať zostatky do kanalizácie.
Výrobok musí byť dopravovaný, používaný a skladovaný
podľa lokálnych platných bezpečnoszných noriem; Ostatky
nechať kompletne vyschnúť a nakladať s nimi ako so
špeciálnym odpadom. Pre ďalšie informácie pozri
bezpečnostný list.
HESLO TEXTU
Tradičná bio-omietka, na báze výhradne prírodných
prvotných surovín ako hydraulické vápno NHL, náplavové
inerty nedrvené očistené od ílu a rozpustných solí, bez
vápencových pieskov, BIOMARC FINITURA cod.
9720300, klasifikovaný podľa UNI EN 998-1: CS I, W0, s
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indikatívnou výdatnosťou 12 kg/m2 na cm nanesenej
vrstvy.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť
za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo
kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom
špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek
list predchádzajúci.
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