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MARCOTECH AU 3D 
НАПІВМАТОВЕ АКРИЛ-УРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНИХ ПІДЛОГ 

Серія 317 
 

ОПИС 
 
Однокомпонентне покриття невеликої товщини для 
підлоги і стін з цементу, для внутрішніх і зовнішніх 
робіт. 
Завдяки складу на основі акрил-уретанових смол в 
водній дисперсії і фарбувальних пігментів, що мають 
високу стійкісту до світла і пожовтіння, MARCOTECH 
AU 3D ідеально підходить для виставкових залів, шоу-
румів, залів очікування, комор, непромислових 
складів і домашніх гаражів. 
Матеріал призначений для фарбування внутрішніх 
приміщень там, де необхідна особлива механічна 
міцність і легкість очищення. 
- Висока міцність поверхні, стійкість до стирання і 
постійного впливу в місцях проходу. 
- Висока опірність до бензину, дизеля та ін. 
розчинників. Бруд і жир не проникають в 
поверхневий шар покриття. Матеріал зберігає свої 
властивості протягом тривалого часу. 
- Має високе зчеплення з поверхнею. 
- Легко миється. 
- Швидко висихає. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрил-уретанові сополімери в 
водній емульсії. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ± 0,05 кг/л. 
- Блиск UNI EN ISO 2813: ≥10 градус 85°, сатинова. 
- В'язкість: UNI 8902:15000 ± 3200 cps. 
- Стійкість до миття UNI EN 13300: відмінна, >10000 
циклів 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 60 хвилин, для повторного 
нанесення- через 5 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Поверхні з цементу чисті або пофарбовані 
сумісними фарбами. 
- Штукатурки на основі вапна або цементу нові або 
пофарбовані сумісними фарбами. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Цементна підлога: 
- Переконайтеся, що поверхня добре просушена і 
витримана. 
- Поверхня повинна бути щільною, без тріщин. При 
необхідності проведіть роботи по ущільненню та 
зміцненню поверхні, використовуючи спеціальні 
консолідуючі матеріали. 
- Вирівняти нерівності поверхні матеріалами на 
основі цементу: дірки, тріщини, западини. 
- Усунути щіткою або промиванням можливі залишки 
старих покриттів, які осипаються або погано прилеглі 
шари старої фарби. Повністю видалити відшарування 
вапняної фарби, рясно змочуючи поверхню. 
- Очистити щіткою поверхню від пилу, кіптяви. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню спеціальним 
розчином проти цвілі COMBAT 222 
- При необхідності використовуйте мікронізовану 
ґрунтівку ATOMO 8840001. 
- Нанести мінімум 2 шари MARCOTECH AU 3D 
відповідно розведеного. 
Поштукатурені поверхні: 
- Переконайтеся, що поверхня витримана мінімум 28 
днів. 
- Поверхня повинна бути щільною. При необхідності 
проведіть роботи по ущільненню і зміцненню 
поверхні, використовуючи спеціальні консолідуючі 
матеріали. 
- Очистити щіткою або промиванням шари, що не 
тримаються на поверхні.. 
- Усунути щіткою або промиванням можливі залишки 
старих покриттів, які обсипаються або погано 
прилеглі шари старої фарби. Повністю видалити 
відшарування вапняної фарби, рясно змочуючи 
поверхню. 
- Вирівняти нерівності поверхні: дірки, тріщини, 
западини матеріалами на основі цементу. 
- Відшліфуйте заштукатурені ділянки наждачним 
папером. 
- Очистити щіткою поверхню від пилу, слідів кіптяви. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню спеціальним 
розчином проти цвілі COMBAT 222. 
- Нанести мікронізовану ґрунтівку ATOMO 8840001. 
- Нанести мінімум 2 шари MARCOTECH AU 3D. 



       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

 

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: <5% 
Уникайте нанесення матеріалу при прямому 
попаданні сонячних променів. 
- Інструменти: щітка, валик, пульверизатор. 
- Кількість шарів: мінімум 2. 
- Розведення: на 10 - 20 % водою 
- Для уникнення утворенню напливів, 
рекомендується наносити матеріал за один раз, 
уникаючи повторного нанесення  валиком або 
щіткою на вже пофарбовані ділянки. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 10-15 м2/л при нанесенні на 
гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
- Витримати час висихання для повторного 
фарбування.  
Обмеження використання:  
- Вологість поверхні менше 5%. 
- pH поверхні повинна бути менше 12. 
- Зовні, для забезпечення максимальної тривалості 
служби, поверхня повинна мати нахил мінімум 1% 
для стоку дощової води і уникнення її застоювання. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, 
щоб уникнути розбіжності в тональності. 
 

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 / EC) Категорія l: фарба однокомпонентна з 
високими характеристиками (на водній основі): 140 г 
/ л (2007) / 140 г / л (2010) 
MARCOTECH AU 3D містить макс: 140 г / л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишки 
повинні бути утилізовані з будівельними відходами. 
Використовувати в провітрюваному приміщенні.  
Тримати подалі від дітей. У разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку.  Не викидати у стоки, 
водойми. 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. 

 
 


