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GLOBAL ALLUMINIO 
СИНТЕТИЧНА АЛЮМІНІЄВА ЕМАЛЬ 

Серія 220S170 
 

ОПИС 
 
GLOBAL ALLUMINIO - особлива синтетична емаль для 
фарбування внутрішніх і зовнішніх металевих 
конструкцій. Матеріал створює фінішне покриття з 
ефектом «металік», має високу криючу здатність, 
 прекрасне зчеплення з поверхнею і стійкість до 
несприятливого впливу атмосферних опадів. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: синтетичний каучук. 
- Питома вага UNI EN ISO 2811-1: 1,01±0,02 кг/л. 
- Блиск UNI EN ISO 2813: >85, кут спостереження 60°. 
- В'язкість UNI 8902: 72±24 cps при 25 °C. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
стійкість до пилу 3 години, на дотик через 7 годин, 
для повторного нанесення- через 16 годин.  
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал можна застосовувати на 
металоконструкціях як у приміщенні, так і зовні. 
Також підходить для фарбування обшивки даху. 
УВАГА: покриття не підходить для прикраси виробів, 
фарбування перил, воріт, сходів, поручнів чи інших 
дрібних деталей, для яких потрібні безперервний 
металевий блиск або висока стійкість до стирання. 
У контакті з атмосферними газами металевий 
алюміній, який міститься в емалі, має тенденцію 
окислюватися на поверхні, зменшуючи блиск. 
Поверхнева плівка оксиду алюмінію, що утворюється 
в процесі окислення, виділяє темні частинки, які 
мають властивість забруднювати руки. Цей ефект 
можна зменшити, застосовуючи лак DECORFILM. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Металоконструкції з чорних металів, які раніше не 
були фарбовані: 
- Видаліть тверді частинки окалини і всі сліди іржі за 
допомогою піскострую промислового типу (Gradе 
SA2), або проведіть очищення механічно або вручну. 

- У випадку, якщо поверхня нова і не має слідів 
окалини або іржі, досить знежирити поверхню за 
допомогою розчинника. 
- Нанесіть 2 шари емалі GLOBAL ALLUMINIO згідно 
інструкції по нанесенню. 
Металоконструкції з чорних металів, які раніше 
були пофарбовані: 
- Видаліть шари старої фарби, яка відшарувалася і 
сліди іржі механічно або вручну, відшліфуйте старі 
покриття, що добре тримаються на поверхні з метою 
надання їм шорсткості. 
- У разі значного пошкодження поверхні 
рекомендується повністю очистити від старого 
покриття і від іржі за допомогою піскострую, або 
механічною або ручною очисткою. 
- Очистіть поверхню від пилу. 
- На повністю суху поверхню нанесіть 2 шари GLOBAL 
ALLUMINIO. 
- Нанесіть 2 шари емалі MARCORES згідно інструкції 
по нанесенню. 
Гальванізовані поверхні та поверхні з сталевих 
сплавів: 
- Очистіть поверхню від слідів окису за допомогою 
механічної або ручної очистки. 
- Обережно видаліть мастило за допомогою 
спеціального лужного розчину або розчинника. 
- Видаліть всі сліди пилу і на абсолютно суху 
поверхню нанесіть шар універсальної антикорозійної 
ґрунтівки PRIMER (код 1630307). 
Пластикові поверхні (ПВХ): 
- Злегка зашкурьте поверхню для надання їй 
шорсткості. 
- За допомогою нітророзчинника видаліть сліди 
мастила, після чого очистіть поверхню. 
- На абсолютно суху поверхню нанесіть шар 
універсальної антикорозійної ґрунтівки PRIMER (код 
1630307). 
- Через 12 годин на повністю чисту і суху поверхню 
нанесіть 2 шари GLOBAL ALLUMINIO. На пластикових 
поверхнях, які відрізняються від ПВХ, рекомендується 
визначати реальну ступінь адгезії з допомогою 
попередніх проб на конкретній основі. 
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ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <80% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Уникати нанесення в присутності поверхневого 
конденсату і під прямими сонячними променями. 
- Інструменти: щітка, розпилювач. 
- Кількість шарів: 2. 
- Відразу після використання інструменти необхідно 
очистити синтетичним розчинником Acquaragia. 
- Витрата матеріалу: 5-6 м2/л, що відповідає сухий 
плівці товщиною 60 мікрон. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється в алюмінієвому кольорі. 
 

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 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія А/i: Покриття в одній упаковці (на основі 
розчинника): 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). 
GLOBAL ALLUMINIO містить макс.500г/л ЛОС. 
Легкозаймистий. Небезпечний при вдиханні, 
ковтанні, попаданні на шкіру. Уникати контакту зі 
шкірою та очима. Не вдихати пари. Тримати подалі 
від вогню та іскор. Не палити. У разі пожежі 
використовувати пінні, порошкові та вуглекислотні 
засоби пожежогасіння – використовувати воду 
забороняється. Розпиляти тільки в добре 
провітрюваних приміщеннях. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. Не зливати залишки в 
каналізацію. В разі недостатньої вентиляції 
застосовувати відповідні засоби захисту органів 
дихання. 
Матеріал повинен транспортуватися, 
використовуватися та зберігатися відповідно до 
діючих норм гігієни і безпеки. Залишки матеріалу 

залишити до повного висихання і утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. 
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. 

 
 


