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PAENINSULA ULTRAMATT 

МАТОВЕ ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 346

ОПИС 

Декоративне покриття для оформлення інтер’єрів 
відповідно до найсучасніших стилів і напрямків. 
Унікальне матове оздоблення надає поверхні 
однорідного та елегантного вигляду, а  ретельний 
підбір кольорів, натхненний італійськими художніми 
традиціями, допоможе створити ідеальне поєднання 
для створення ексклюзивних, сучасних і модних 
інтер’єрів. Висока криюча здатність і плямо- 
відштовхувальні властивості полегшують нанесення та 
догляд. Без запаху, не містить ЛОС, пластифікаторів та 
формальдегіду. Має класифікацію  повітря А+ . 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акриловий сополімер в водній 
емульсії. 
- Розчинник: вода. 
-Класифікація повітря:А+. 
-Класифікація UNI EN 13300: 
 -Стійкість до вологого прибирання: ISO 11998: клас 1. 
-Блиск EN ISO 2813: 2,5, матова. 
-Криюча здатність: ISO 6504-3: клас  2. 
-Витрати: 7 м кв/л. 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 кг/л. 
- В'язкість згідно UNI 8902: 100000 ± 10000 cps. 
- Час висихання (при +25°С і 65% відн. вологості): на 
дотик 30 хвилин, повторне нанесення через 2 години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхні зі старою фарбою на мінеральній або 
синтетичній основі, які просушені, не обсипаються, 
гарно поглинають і правильно підготовлені. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони 
є поглинаючими.  
-Поверхні з нової чи вже пофарбованої деревини. 
-Поверхні  із попередньо обробленого металу. 
-Поверхні із оцинкованого металу, алюмінію і легких 
сплавів. 

 
 
 Поверхня має бути відповідно підготовлена, 
дотримуючись вказівок розділу «Підготовка основи». 
Не наносити на не просохлі поверхні. Необхідно 
витримати відштукатурену поверхню до повного 
висихання протягом 4 тижнів. Будьте обережні при 
нанесенні  фарби на деревину, багату на таніни. Для 
запобігання виникненню темних плям використовуйте 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001. 
 
 

 
 
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Перевірити стан поверхні. Впевнитись, що поверхня 
добре висушена і витримана. 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити її 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. Повністю 
видалити  відшарування вапняної фарби. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви. 

-Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
 зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 

- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK. 
 - Поверхня має бути гладка, без подряпин та 
сколів,  чиста і нейтралізована від жирних плям, 
кіптяви, тощо. 

- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої  сильно 
поглинаючої поверхні використовувати 
мікронізовану ґрунтівку глибокого проникнення 
ATOMO* . 

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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-Для отримання гладкої поверхні на пористій нерівній 
основі рекомендується нанести 2 шари  UNIMARC 
FONDO UNIVERSALE 3350019. 
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  
-Дерев’яні поверхні: 
-Прошкурити, щоб створити рівну поверхню; 
-Видалити застарілі шари фарби і прошкурити 
повністю поверхню. 
-Видалити можливі залишки смоли. 
-Зашпаклювати нерівності синтетичною шпаклівкою. 
Потім зашліфувати дані ділянки і очистити від пилу. 
-Нанести UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019 та 
перейти до нанесення фінального продукту. 
*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення прямим 
чином залежать від поглинаючої здатності поверхні. 
Для визначення витрати матеріалу рекомендується 
провести попередню пробу на окремо виділеній для 
цього ділянці поверхні. Проконсультуватися 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, валик, пульверизатор. 
Нанесення розпиленням рекомендовано на дерев’яні 
та металеві поверхні для отримання оптимального 
естетичного результату з більш гладкою та 
однорідною поверхнею. 
- Кількість шарів: мінімум 2 шари. 
- Розведення: водою (щітка, валик готовий до 
використання або мак.10 %, розпилення максимум 
10%). 
-Для покращення характеристик покриття необхідно 
підготувати поверхню так, щоб вона була ідеально 
рівною і гладкою. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 10-11 м2\л при нанесенні на 
гладкі поверхні з середнім поглинанням. 
Рекомендується провести попередню пробу в 
окремому місці для точного визначення витрати. 
 

 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Tintometrico Marcromie. Можливо також колорування 
барвниками COLORADO, серія 548. 
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 
Термін зберігання в оригінальних невідкритих 
ємностях і вказаній температурі – 2 роки  
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Виготовлений у відповідності з директивами 
Євросоюзу 2004/42/CE:  
Категорія А\L: декоративне покриття на водній основі: 
200 г / л (2010). 
Містить максимум: 0,5 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. Тримати подалі від дітей.  
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/wp4pHWZjVdY 
 

КОД 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://youtu.be/wp4pHWZjVdY
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	- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.
	-Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого  зашкурити абразивом та видалити залишки пилу.
	- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK.  - Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  чиста і нейтралізована від жирних плям, кіптяви, тощо.
	- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності основи або при наявності старої крихкої  сильно поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану ґрунтівку глибокого проникнення ATOMO* .

