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VENETIAN MARMORINO 

FINE, MEDIUM, COARSE 

Tuotekuvaus Perinteinen venetsialainen luonnonmineraalinen kalkkipohjainen 
seinäpinnoite koristeelliseen viimeistelyyn sisä- ja ulkopinnoille. 
Kalkkituotteena hometta vastustava ja hyvin hengittävä. 

Koostumus Ikääntynyt, hienojakoinen siivilöity sammutettu kalkkitahna, jauhetut 
marmorirakeet ja kvartsihiekka valitaan raekoon mukaan. FINE  0,0 - 
0,05 mm, MEDIUM 0,0 - 0,5 mm, COARSE 0,0 - 1,0 mm ja 
erikoislisäaineet (enintään 2,3 % märässä tilavuudessa). 

pH 12,5 ± 0,2, 30:en päivän jälkeen. 

Höyryn läpäisevyys g/m² x 24 h = 280 ± 30 (ASTM normi) 

VOC Tämä tuote VOC: 0 %. 

Syttyvyys  Palanmaton. 

Menekki Ohjeelliset menekit, kolme käsittelyä: FINE 0,8 - 1,0 kg/m², MEDIUM 
1,4 - 1,5 kg/m², COARSE 2,1 - 2,3 kg/m². 

Pinnoite Paksuus, kolme käsittelyä: FINE 0,8-1,2 mm. MEDIUM 1,1-1,6 mm. 
COARSE 1,6-2,0 mm.  

Edut - erinomainen koristeellinen ulkonäkö
- erinomainen kuivauskapasiteetti
- eriomainen homeen vastustuskyky
- erinomainen tarttuvuus alustaan
- erinomainen pinnoituskyky
- erinomainen työstettävyys

Alustat MARMORINO voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, 
sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevylle, elämättömälle 
rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla 
varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo 
olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava. 

Pohjustus Kiinteää kalkkirappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on 
pohjustettava, joko Quartz Primer (tiiviit ja imemättömät pinnat) tai 
Primer Normal (imevät pinnat), kiitävät 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 ja 
muovihiertimellä. (peruskäsittely)  

Materiaali  On käyttövalmis, ei ohenneta.  
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 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  FINE ei 
MEDIUM Terracotta, Salt & Pepper, Mother of Pearl, Milled Marble, 
Mica, Glittera. 
COARSE Mica. 

Viimeistely  FINE Bee´s wax, Marseille soap, Hydrocalce, Fine wax. 
MEDIUN Marseille soap, Hydrocalce, Fine wax. 
COARSE Hydrocalce. 

Pakkaus   16 kg:n ja 24 kg:n ämpäri. (varastokoko 16 kg) 

Varastointi  Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C. 

Varastointi aika Säilyvyys vähintään 48 kk. 

 Työskentely Kalkki on erittäin alkalinen, joten työstettäessä on käytettävä 
suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja 
suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.  
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