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MARMORINO FOR FLOOR (Pastellone) 

FINE, MEDIUM 
 

Tuotekuvaus Marmorino for Floor -resepti tulee antiikkinreseptistä ”Pastellone 
Veneziano ”. Pastellone oli itse asiassa klassisen venezianon sovellus 
Marmorino kerroksiin. Esimerkkejä löytyy Venetsiasta ja koko Venetsian 
Veneton alueelta. Pastellonestamme on saatu kovempi lisäämällä 
sementtiä ja sideaineita. Valkoinen materiaali voidaan sävyttää mihin 
tahansa väriin alkalin kestävillä mineraalipigmenteillä. Materiaalia on 
kahta laatua: keskikarkea (MEDIUM) ja hieno (FINE). Karkeampaa 
materiaali levitetään ensimmäiseen kerrokseen ja hienompaan 
levitetään toisessa ja kolmannessa kerroksessa. 

Koostumus  Valkosementti ja kalkkitahna, marmorijauhe ja -murske 
erikoismateriaalijauhetut marmorirakeet, seulotut ja valitut rakeisuuden 
mukaan FINE  0,0 - 0,5 mm, MEDIUM 0,0 - 0,8 mm ja erikoislisäaineet 
(enintään 1,5 %). Tässä tuotteessa kierrätysmateriaalia 29%. 

pH 12 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen. 

Syttyvyys  Palanmaton. 

Menekki Ohjeelliset menekit, kolme käsittelyä: noin 1,7-1,9 kg/m². 

Pinnoite  Paksuus, kolme käsittelyä noin 1,7 mm.  

Sekoitus Kuivatuote sekoitetaan veteen, Fine 16 kg noin 4:n litraan vettä ja 
Memium 16 kg noin 5,5:n litraan vettä. 

Alustat Ihanteellinen alusta on hyvin kuivunut vahva uusi betoni, mutta oikealla 
esikäsittelyllä se voidaan levittää melkein mille tahansa pinnalle, kuten 
vanhalle betonille tai olemassa olevalle keramiikalle tai marmorilattialle. 
Sitä voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa. Tämä on tuote, jota 
voidaan verrata kovuutensa käyttövaatimusten puolesta luonnollisiin 
kovapuulattioihin tarkoitettuihin alueisiin ja käyttörasitukseen, jotka eivät 
ole kovin raskaita. Sitä käytetään yleensä omakotitalossa sekä 
kaupoissa ja toimistoissa, mutta lisä suoja on tarpeen rullaistuimilta ja 
muilta erittäin hankaavilta olosuhteilta. 

Pohjustus Primer Normal, imevät alustat, Quartz Primer huonosti imevät tai 
imemättömät alustat, kiiltävät ja maalatut pinnat on ennen pohjustusta 
karhennettava hiekkapaperilla. 

Käsittely  Levitys tehdään rst-teräslastalla kolmessa kerroksessa. Ensimmäisen 
kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen ja (märkää kostealle) 
kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään rst-liipalla. Hionta 
noin 1 vrk:n kuluttua. 
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Materiaali   On käyttövalmis, ei ohenneta.  

Käyttö  Antiikkinen ja pehmeä koristeellinen vaikutus, jolla saavutetaan 
hengittävä ja luonnollisesti hometta vastustava pinta, jolla on vahva 
tarttuvuus alustaan. 

Ulkonäkö  Erittäin sileä tai sileä, karkeudesta riippuen ja satiininen. 

Väri   Valkoinen, sävytettävissä alkalin kestävillä pigmenteillä. 

Lisäaineet  Mother of Pearl. 

Viimeistely  Fine wax, 1K PU-lakka, 2K PU-lakka. 

Pakkaus   16 kg:n ämpäri tai 20 kg:n säkki. (varastokoko 16 kg:n ämpäri) 

Varastointi  Säilytä kuivassa, mielellään viileässä, suojattava kosteudelta. 

Varastointi aika Säilyvyys vähintään 18 kk. 

Työskentely Sementti ja kalkki ovat syövyttäviä, joten työstettäessä on käytettävä 
suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja 
suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.  
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