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MARMO ANTICO 

МІНЕРАЛЬНЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ТРАВЕРТИНУ ДЛЯ 

ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 960 

ОПИС 
 
MARMO ANTICO - настінне мінеральне декоративне 
покриття для внутрішніх та зовнішніх робіт, володіє 
високою повітропроникністю, дозволяє досягти 
ефекту, який нагадує типовий вид Травертину -
зістареного мармуру. MARMO ANTICO надає 
поверхням фасадів монументальність і елегантність, 
притаманну обробці з натурального каменю, а в 
інтер'єрі створює естетичну гармонію і функціональну 
міцність. MARMO ANTICO створює покриття, що має 
високу повітропроникність. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: модифіковане, насичене 
повітрям вапно 
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+ 
- Розчинник: вода. 
- Максимальний розмір гранул мармуру 0,7 мм. 
- В'язкість матеріалу: консистенція пастоподібна. 
- Паропроникність UNI EN ISO 7783-2: висока, Sd<0,10 
м 
- Час висихання (при +25°С і 65% відн. вологості): на 
дотик 2-3 години, нанесення наступних шарів через 
12 годин (залежно від заданої товщини шару). 
- Для подальшої експлуатації поверхня готова через 
14 діб(після повної карбонатизації матеріалу 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Поверхні зі старою фарбою мінеральної або 
синтетичної основи, просушені, що не обсипаються, 
поглинаючі і правильно підготовлені. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони є поглинаючими. 
Поверхня повинна бути підготовлена відповідно 
вказівкам розділу «Підготовка основи». 
Не наносити на не просохлі поверхні. 

- MARMO ANTICO, який має мінеральний склад, не 
рекомендується наносити на старі синтетичні фарби 
(миючі фарби на водній основі з кварцем і пластичні 
покриття) 
- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні 
поверхні, оскільки матеріал, маючи високу 
повітропроникність, не захищає від агресивного 
впливу вуглекислого газу, що є головною причиною 
руйнування бетонних поверхонь  
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

- Якщо основа цементно-вапняна, 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. 
Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  
чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, 
тощо. 
- Поверхню слід обробити акриловою ґрунтівкою 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої сильно 
поглинаючої поверхні використовувати 
мікронізованою ґрунтівкою глибокого проникнення 
ATOMO*  
- Нанести один шар ґрунтуючої фарби MARCOTHERM 
PRIMER або Hidroquarz, для поліпшення адгезії. 
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  
 

*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 

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
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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поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Так як на просушування і насичення вуглекислим 
газом MARMO ANTICO, як і всіх вапняних матеріалів, 
сильний вплив має температура і вологість, радимо 
наносити при температурі від +10°С до +35°С з 
вологістю навколишнього середовища менше 75%. 
- Уникайте нанесення під прямими променями сонця. 
- Уникайте впливу на непросохлу поверхню з 
нанесеним вапняним покриттям під час карбонізації 
несприятливих атмосферних умов, дощу, вологості, 
низької температури, це може привести до появи 
білих плям або потьоків. Ці дефекти можуть 
виявитися незворотними, особливо якщо умови 
навколишнього середовища надзвичайно 
несприятливі.  
- Після нанесення, поверхня має бути захищена від 
дощу і вологості до повного просушування (при + 
20°С) близько 72 годин. 
- Якщо немає необхідності зміцнювати основу з 
застосуванням ґрунтівки, радимо зволожити її перед 
нанесенням матеріалу, щоб не відбувалося 
поглинання зайвої води, що міститься в сполучних 
речовинах матеріалу, і його подальше відшарування 
від основи. 
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі. 
- Кількість шарів: 2. 
- Розведення: готовий до використання. 
Порядок нанесення: 
- Нанести перший шар матеріалу на поверхню 
максимально рівномірно. 
- Через 12 годин нанести другий шар матеріалу, з тим 
щоб отримати однорідну товщину. 
- Нанесений матеріал на поверхні швидко починає 
висихати, наносьте його невеликими кількостями, 
мокрим по мокрому, покриваючи поверхню і щільно 
з силою заповнюючи пористість. 
Для уникнення утворення стиків на поверхні, завжди 
наносити матеріал по мокрому краю від кута до кута. 
- Не даючи висохнути, підняти краєм кельми окремі 
частини поверхні, намагаючись тримати інструмент 
перпендикулярно поверхні, для того, щоб виник 
ефект прожилок старовинного мармуру. 
- З зусиллям загладити ще вологий матеріал для 
отримання щільної поверхні. 

- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 2,2-2,5 кг/м2 при нанесенні на 
гладкі поверхні з середнім поглинанням. 
Рекомендується провести попередню пробу в 
окремому місці для точного визначення витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал колерується по системі Tintometrico 
Marcromie, використовуючи кольорові пасти на 
основі оксидів. 
При використанні матеріалу з різних партій 
рекомендується змішати їх між собою, щоб уникнути 
легких відмінностей у відтінку. 
При зовнішніх роботах рекомендується завжди 
користуватися матеріалом однієї партії від кута до 
кута. Якщо обставини змушують почати нову партію 
матеріалу, не закінчивши стіни, то не слід робити 
явною межу переходу відтінків. Для переходу 
використовуйте отвори, опуклий декор, виступи, 
кабелі тощо. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 ° C 
Мінімальна температура зберігання: +5 ° C 
Термін зберігання в  закритих оригінальних упаковках 
при дотриманні належних правил зберігання і 
температурного режиму – 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено у відповідності з директивами Євросоюзу 
(2004/42/EC) 
Категорія A/l: декоративне покриття (на водній 
основі): 200 г/л (2010) 
Містить не більше: 30 г/л ЛОС 
- Викликає серйозні ураження очей.  

- Викликає подразнення на шкірі. 

Матеріал повинен транспортуватися, 

використовуватися і утилізуватися згідно гігієнічним 

нормам і нормам безпеки; після використання не 

викидати упаковку в навколишнє середовище, 

залишити до повного висихання залишки матеріалу і 

утилізувати  разом зі спеціальними відходами.  

Тримати подалі від дітей. Не викидати залишки 

матеріалу в каналізацію, у водне середовище і на 

землю. 
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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/CjL4nBzW1S8 
 

 
або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/CjL4nBzW1S8

