
       

 

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

UNIMARC SMALTO MICACEO 
ПОЛІХРОМНА АКРИЛОВА ФАРБА ЗІ СЛЮДЯНИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І 

ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 303 

 

ОПИС 
 
SMALTO MICACEO - фарба на водній акриловій основі, 
до складу якої входять мікрочастинки слюди оксидів 
металів різного відтінку. Це покриття створює в 
інтер'єрі ультрамодну атмосферу хай-тек, в ньому 
поєднуються природний мінімалізм сланцю і 
практична міцність слюдистого металу. Має високу 
стійкість до миття і стирання. Особлива слюдиста 
багатошарова структура оксидів заліза і алюмінію 
утворює ефективний захист від ультрафіолету, 
атмосферних впливів і проникнення води. 
Застосовується для декорування внутрішніх та 
зовнішніх поверхонь стін, елементів будинків з різних 
матеріалів, в тому числі дерев'яних і металевих 
конструкцій. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: синтетичні смоли у водній 
дисперсії. 
- Пігменти та наповнювачі: оксиди слюдяного заліза, 
алюміній. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,24 ÷ 1,28 кг/л 
залежно від забарвлення. 
- В'язкість: за Brookfield 10000 ± 1000 cps. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): на 
дотик через 1 годину, для повторного нанесення - 
через 4 години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- поверхні з чорних металів, попередньо оброблені; 
- поверхні з алюмінію і легких сплавів, попередньо 
оброблені; 
- оцинковані поверхні; 
- поверхні з пластику (ПВХ); 
- поверхні з нового або пофарбованого дерева. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка поверхні». 
 
 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 
Поверхні з чорних металів: 
- Видалити ручним або механізованим способом 
відсталі лусочки і всі сліди іржі. 
- Видалити сліди старої фарби, що відшарувалася і 
зачистити наждачним папером всю поверхню. 
- Знежирити основу. 
- Видалити всі сліди пилу і забруднень. 
- Нанести на просохлу поверхню MARCOTECH AU 
METAL PRIMER 3320807. 
- На поверхні, що піддаються постійному впливу 
атмосферних агентів нанести 1-2 шари синтетичної 
ґрунтівки PRIMER 1630307. 
- Нанесіть 2 шари слюдяної емалі UNIMARC SMALTO 
MICACEO. 
Поверхні з алюмінію і легких сплавів: 
- Видалити сліди окислів ручним або механізованим 
способом. 
- Ретельно знежирити поверхню лужними розчинами 
або розчинником. 
- Видалити стару фарбу, що відшаровується і 
зашкурити всю поверхню наждачним папером, щоб 
вона стала шорсткою. 
- Видалити всі сліди пилу; на повністю просохлу 
поверхню нанести слюдяну емаль UNIMARC SMALTO 
MICACEO. 
- На поверхні, що піддаються постійному впливу 
атмосферних агентів, руйнування або іржі, нанести в 
якості ґрунтівки MARCOTECH AU METAL PRIMER 
3320807 або PRIMER 1630307. 
Поверхні з пластику (ПВХ): 
- Зашкурити всю поверхню наждачним папером, щоб 
вона стала злегка шорсткою. 
- Знежирити основу й очистити її. 
- На чисту і суху основу нанести 2 шари слюдяної 
емалі UNIMARC SMALTO MICACEO.  
Поверхні з деревини: 
- Злегка зашкурити для видалення задирок . 
- Видалити шари старої фарби, що відшарувалася і 
зачистити до шорсткості пофарбовані поверхні. 
- Видалити смолу. 
- Зашпаклювати дефекти. Зашкурити зашпакльовані 
місця і видалити пил. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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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- На чисту і суху основу нанести 2 шари ґрунтівки 
UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019 з проміжком 
не менше 6 годин. 
- Нанести 2 шари слюдяної емалі UNIMARC SMALTO 
MICACEO. 
 

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, валик і пульверизатор. 
- Кількість шарів: не менше 2. 
- Розведення: готовий до використання, або на 5% 
водою. При застосуванні пульверизатора розвести 
водою на 15%. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 12-14м2/л. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. Можливо також колорування барвниками 
COLORADO, серія 548. 
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: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Кат. D: фарби для оздоблення і тампонажу внутрішніх 
і зовнішніх поверхонь з дерева і металу (на водній 
основі) : 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)  
UNIMARC SMALTO MICACEO макс. зміст: 130 г/л ЛОС 
Засіб не вимагає етикетування згідно з Постановою 
уряду 65 від 14/03/03 із змінами і уточненнями. 
При користуванні засобом дотримуватися чинних 
норм щодо гігієни та безпеки. По закінченні роботи 

не викидати тару безконтрольно, а дати залишкам 
добре висохнути і поводитися з ними, як зі 
спеціальними відходами. Зберігати в місцях, 
недоступних дітям. 
Користуватися в добре провітрюваних місцях. При 
попаданні в очі негайно промити великою кількістю 
води. При проковтуванні негайно звернутися до 
лікаря і показати йому тару або етикетку. Не викидати 
залишки в каналізацію у водойми або на грунт. За 
додатковою інформацією ознайомитися 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. 

 

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

