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GRIMANI 
БАГАТОШАРОВЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З МЕТАЛІЗОВАНИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ 

ВНУТРІШНІХ РОБІТ 
Серія 024 

 

ОПИС 
 
GRIMANI - це декоративна обробка, розроблена для 
фарбування і покриття різних поверхонь в сучасній 
архітектурі. 
Основними характеристиками GRIMANI є адгезія і 
універсальність. Засіб можна застосовувати не тільки 
на стінах і стандартних житлових поверхнях, але і на 
аксесуарах для будинку, абажурах, полицях, рамах, 
невеликих меблях, які перетворяться в твори 
модного дизайну. Поверхні ніби оживають, завдяки 
елегантній текстурі у поєднанні з м'яким 
відбиваючим ефектом, який змінюється від 
напівблиску до блиску в залежності від освітлення. 
GRIMANI дозволяє отримати численні естетичні 
ефекти при легкості застосування. 
GRIMANI має дуже низький вміст летких органічних 
сполук і не містить формальдегіду і добавок 
пластифікаторів, тому може застосовуватися для 
фарбування інтер'єрів, які не вимагають тривалого 
провітрювання перед переїздом в приміщення. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрилові сополімери в водній 
емульсії. 
- Клас повітря у приміщенні: А+. 
- Пігменти: перлинно-металеві. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 кг/л. 
- В'язкість: тиксотропна паста. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин, для повторного 
нанесення- через 3 години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Дерев'яні вироби, ДСП, фанера і подібні. Дерев'яні 
сирі поверхні або вже пофарбовані слід підготувати 
належним чином. 
- Вінілові шпалери, скловолокно, целюлозне волокно. 
- Еко-шкіра, картон і текстильні вироби. 
- Металеві поверхні. 

- Поверхні з ПВХ. 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону. 
- Поверхні з старою фарбою мінеральної або 
органічної основи, просушені, не обсипаються, 
щільні, вбираючі і правильно підготовлені. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони є поглинаючими. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка основи». 
Не наносити на непросохлі поверхні. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що 
вона витримана не менш ніж 28 діб 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню 
антисептичним засобом COMBAT 222, після чого 
видалити щіткою або змити наліт, що утворився в 
результаті обробки. Видалити відлущені та погано 
зафіксовані залишки старого покриття. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.  
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK. 
- Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  
чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, 
тощо. 
- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої  сильно 
поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану 
ґрунтівку глибокого проникнення ATOMO*  
- Нанести фонову фарбу Antartica або Hidroquarz 
(рекомендується заколорувати у тон фінішного 
матеріалу) 
 - Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 
поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: щітка, кельма з нержавіючої сталі. 
- Кількість шарів: 1-2 залежно від бажаного ефекту. 
- Розведення: готовий до використання, можливо 
розведення водою до 20% залежно від бажаного 
ефекту. 
Спосіб нанесення: 
Для отримання ефекту Jacquard, Kilim, Moiré і 
Cachemire запитуйте каталог Grimani 55045 у наших 
представників. 
- Всі інструменти одразу після використання слід 
очистити і промити водою. 
- Орієнтовна витрата: 
При використанні в один шар витрата складає 6-8 
м2/л на гладких поверхнях середньої абсорбції. 
При використанні в два шари витрата складає 4-6 
м2/л на гладких поверхнях середньої абсорбції. 
При використанні в два шари з двоколірним ефектом 
витрата складає 5-7 м2/л на гладких поверхнях 
середньої абсорбції. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється в базах Peltro (0270), Zecchino 
(0195), Bianco (0019), які також можна 
використовувати, як готову фарбу. Колорування 
здійснюється по системі Tintometrico Marcromie. 
Можливо також колорування барвниками 
COLORADO, серія 548. 
 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено у відповідності з директивами Євросоюзу 
(2004/42/ЄС) 
Категорія A/l: фарба з декоративними ефектами (на 
водній основі): 200 г/л (2010) 
GRIMANI містить макс.: 5 г/л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з діючими нормами 
гігієни та безпеки; після використання заборонено 
викидати упаковки в навколишнє середовище, 
залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і 
утилізовані разом з будівельними відходами. Не 
викидати відходи матеріалу в каналізацію, водойми, і 
на землю. Для додаткової інформації необхідно 
ознайомитися з Листом Безпеки.  
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 
https://youtu.be/HUnSO4GFvpg  
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://youtu.be/HUnSO4GFvpg

