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ROXIDAN 
ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ОКИСЛЕНИХ МЕТАЛІВ, ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 391 
 

ОПИС 
 
Фінішні покриття ROXIDAN створюють декоративне 
покриття, що за своїм зовнішнім виглядом нагадує 
металеву поверхню, яка окислилася з плином часу. 
Будь яка поверхня стіни, чи виріб із дерева, 
декоровані за допомогою матеріалу ROXIDAN Perla, 
набуває натуральний вигляд металу з ефектом 
"corten". 
За допомогою матеріалу ROXIDAN Platino досягається 
ефект металізованої патини світло-сірих відтінків, 
характерних для багатьох благородних металів. В 
залежності від використовуваної техніки нанесення, 
застосування ROXIDAN по штукатурці основи FORMA 
дозволяє легко і швидко реалізувати велику 
різноманітність текстур з особливими хроматичними 
відтінками і приємною шорсткістю при торканні. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрилові сополімери в водній 
емульсії. 
- Пігменти та наповнювачі: райдужні наповнювачі. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: Perla 3910001: 1,13 
± 0,05 кг/л, Platino 3910002: 1,02 ± 0,05 кг/л. 
- В'язкість: за Brookfield UNI 8902: 26000 ± 4000 cps. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин, для повторного 
нанесення- через 2 години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на внутрішні поверхні: 
- 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. 
- Поверхні з дерева, багатошарової фанери, за умови, 
що вони є поглинаючими. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка основи». 
Не наносити на непросохлі поверхні. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Для декорування поверхні за допомогою ROXIDAN, 
поверхня повинна бути відповідним чином 
підготовлена з використанням декоративної 
штукатурки-основи FORMA серія 340. 
Проконсультуйтеся 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, 
губка. 
- Кількість шарів: 1. 
- Розведення: готовий до використання 
Спосіб нанесення ROXIDAN Platino і Perla на FORMA: 
- Почекати мінімум 4 години з моменту нанесення 
FORMA відповідним чином. 
- Нанести ROXIDAN Platino або Perla, рівномірно 
розподіляючи по всій поверхні кельмою з 
нержавіючої стали, щіткою чи губкою. 
- Відразу ж ще раз пройтися по поверхні 
інструментом, знімаючи надлишки матеріалу. 
- Почекати 1-2 хвилини і остаточно обробити 
поверхню тим же інструментом. 
- Тільки для необхідних ефектів через дві години 
можна приступити до нанесення другого шару тим же 
способом. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 8-10 м2/л при нанесенні на 
гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
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КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в базах для тонування, також 
дані бази можна використовувати як готові кольори: 
0001 Perla і 0002 Platino. Колорування здійснюється 
по системі Tintometrico Marcromie. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо знову 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 відповідно до директив Євросоюзу 
 (2004/42 / EC) Категорія.  L: Декоративне покриття 
для  внутрішніх робіт (на водній основі): 200 г / л 
(2010) 
ROXIDAN містить максимум: 200 г / л ЛОС.  
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишити до 
повного висихання залишки матеріалу і утилізувати 
разом зі  спеціальними відходами.  
У разі контакту з очима, негайно промити їх 
достатньою кількістю води. При попаданні всередину 
негайно звернутися до лікаря, показавши упаковку і 
етикетку матеріалу.  Не викидати залишки матеріалу 
в каналізацію, у водне середовище 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/iWGOXDuMmZg  
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 

https://youtu.be/iWGOXDuMmZg

