VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA
OZDOBNA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA DO WNĘTRZ – DO RÓŻNEGO RODZAJU POWIERZCHNI – EFEKT
METALIZOWANIA
serie 438
OPIS
VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA jest powłoką ścienną
do stosowania na zewnątrz, na bazie spoiwa akrylowego.
Dzięki swojej krzywej granulometrycznej zapewnia efekt
gładzi tynkowej oraz zdolność do wypełniania i maskowania
nierówności, pozwalającą ujednolicić podłoże.
Pozwala uzyskać wykończenie bardzo podobne do
wykończenia tynkami mineralnymi. Może być stosowana w
miejscu występowania niedociągnięć estetycznych lub na
podłożu nasiąkliwym. VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA
zapewnia szorstką powierzchnię o znacznej grubości,
odporną
na
agresywne
działanie
czynników
atmosferycznych. Produkt przeznaczony jest przede
wszystkim do prac renowacyjnych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Do stosowania na następujących materiałach:
- powierzchnie z systemem ocieplenia ścian;
- nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych;
- podłoża betonowe;
- stare powłoki malarskie i powłoki organiczne lub
mineralne, suche, zwarte, nasiąkliwe i spójne;
- różnego rodzaju konglomeraty mineralne, o ile są
nasiąkliwe.
Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, stosując
się do zaleceń podanych w punkcie „PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA".
Nie stosować na podłoża niewysezonowane.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
- Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylowy w zawiesinie wodnej
- Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze mineralne i granulat
marmurowy
- Rozpuszczalnik: woda
- Lepkość: konsystencja pasty
- Uziarnienie: 1,5 mm
- Odporność na działanie zasad UNI 10795: odporna
- Oznaczenie CE wg EN 15824
- Reakcja na ogień EN 13501: klasa B s1 d0
- Przepuszczalność wody UNI EN 1062-3: średnia, w<0,5
kg/m²h^0,5
- Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: duża
- Odporność na działanie pleśni i glonów UNI EN 15457
oraz UNI EN 15458
- Czas schnięcia (25°C i 65% wilgotności względnej):
suchość całkowita od 1,5 godz. do 3 godz., w zależności od
grubości nałożonej warstwy.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Tynki:
- Sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio suche i
wysezonowane. W razie konieczności dokonać korekty lub
konsolidacji z użyciem odpowiednich produktów.
- W przypadku występowania pleśni, powierzchnię zmyć
detergentem COMBAT 222 kod 4810222 oraz nanieść
preparat pleśniobójczy COMBAT 333 kod 4810333.
- Usunąć, za pomocą szczotkowania lub zmywania,
ewentualne wykwity i odspajające się fragmenty starych

powłok. Usunąć całkowicie ewentualne grubsze warstwy
farb wapiennych lub temperowych.
- Usunąć za pomocą szczotkowania pył, smog i innego
rodzaju osady.
- Szczeliny należy odpowiednio powiększyć i wypełnić
tynkiem lub podobnymi produktami.
- Zlikwidować nierówności podłoża. Ubytki, spękania, rysy i
zagłębienia można usunąć z wykorzystaniem preparatów
BETOMARC
9450150,
RASAMIX
9440160
lub
RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Sprawdzić, czy podłoże jest suche. Nałożyć jedną
warstwę akrylowego gruntu na bazie wody IDROFIS
4700006, izolującego gruntu na bazie rozpuszczalnika
ISOMARC 4410111 lub gruntu mikronizowanego
bezrozpuszczalnikowego ATOMO 8840001. W przypadku
zwartych, niepylących podłoży nałożyć grunt kryjący
wodorozcieńczalny MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Rozpocząć
nakładanie
VENEZIAGRAF
KP
1,5
ANTIALGA w sposób opisany w punkcie dotyczącym
sposobu nakładania.
Powierzchnie betonowe:
- Sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio suche i
wysezonowane. W razie konieczności dokonać korekty lub
konsolidacji z użyciem odpowiednich produktów.
- W przypadku występowania pleśni, powierzchnię zmyć
detergentem COMBAT 222 kod 4810222 oraz nanieść
preparat pleśniobójczy COMBAT 333 kod 4810333.
- Usunąć, za pomocą szczotkowania lub zmywania,
ewentualne wykwity i odspajające się fragmenty starych
powłok. Usunąć całkowicie ewentualne grubsze warstwy
farb wapiennych lub temperowych.
- Usunąć za pomocą szczotkowania pył, smog i innego
rodzaju osady.
- Usunąć luźne fragmenty betonu.
- Widoczne na powierzchni metalowe pręty zbrojeniowe
dokładnie oczyścić szczotką i pokryć zaprawą cementową
pasywującą BETOXAN PRIMER 9490125.
- Uzupełnić brakujące fragmenty masą szpachlową
BETOXAN
400
lub
zaprawą
przeciwskurczową
tiksotropową wzmocnioną włóknem BETOXAN 300,
9490140/130. Wykonać szpachlowanie końcowe za
pomocą
masy
szpachlowej
przeciwskurczowej
zapobiegającej karbonizacji BETOXAN 200, 9490120.
- Sprawdzić, czy podłoże jest suche. Nałożyć jedną
warstwę izolującego gruntu na bazie rozpuszczalnika
ISOMARC 4410111 lub gruntu mikronizowanego
bezrozpuszczalnikowego ATOMO 8840001. W przypadku
zwartych, niepylących podłoży nałożyć grunt kryjący
wodorozcieńczalny MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Rozpocząć
nakładanie
VENEZIAGRAF
KP
1,5
ANTIALGA w sposób opisany w punkcie dotyczącym
sposobu nakładania.
Powierzchnie pokryte systemem ocieplenia ścian:
- Sprawdzić, czy podłoże zostało wysezonowane przez czas
podany w specyfikacji producenta.
- Sprawdzić
zwartość
powierzchni
szpachlowej.
Powierzchnia powinna być zwarta.
- Nałożyć jedną warstwę gruntu akrylowego do ścian na
bazie wody IDROFIS 4700006, gruntu mikronizowanego
bezrozpuszczalnikowego ATOMO 8840001 lub kryjącego

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/3

VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA - v.2018-02-27

VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA
OZDOBNA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA DO WNĘTRZ – DO RÓŻNEGO RODZAJU POWIERZCHNI – EFEKT
METALIZOWANIA
serie 438
gruntu wodorozcieńczalnego MARCOTHERM PRIMER
4740019.
- Rozpocząć
nakładanie
VENEZIAGRAF
KP
1,5
ANTIALGA w sposób opisany w punkcie dotyczącym
sposobu nakładania.
*(rozcieńczenie środka izolującego i stosowane ilości
zależą od chłonności podłoża; należy ustalić je w drodze
prób wstępnych na danym podłożu - patrz odpowiednia
karta techniczna).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: min. +8°C/maks. +35°C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: min. +5°C/maks. <75%
Wilgotność podłoża: <10%
- Nie nakładać produktu w przypadku występowania
skroplin na powierzchni lub bezpośredniego działania
promieni słonecznych.
- Aby nie zakłócić procesu uzyskiwania optymalnych
parametrów estetycznych i wydajnościowych produktu,
należy nakładać go w wyżej podanych warunkach
klimatycznych oraz chronić powierzchnię przez ok. 48
godzin przed opadami i wilgocią. W ten sposób zostanie
zapewnione kompletne wysychanie produktu i prawidłowa
polimeryzacja, która ma miejsce w ciągu ok. 10 dni.
- Na powierzchniach, które zostaną narażone na działanie
wody opadowej w ciągu ok. 10 dni od nałożenia, może być
widoczne prześwitujące pionowe żłobkowanie. Zjawisko to
nie obniża parametrów wytrzymałościowych produktu.
Może zostać usunięte poprzez zmycie wodą lub w wyniku
działania późniejszych opadów.
- Nakładanie na powierzchnie, na których występują
wykwity solne lub które narażone są na podsiąkanie wody,
nie gwarantuje przylegania produktu do podłoża. W takim
przypadku ściany należy wcześniej poddać renowacji przy
użyciu tynków osuszających NEPTUNUS, a następnie
pomalować preparatami z systemem siloksanowym
NEPTUNUS.
- Ochrona zapewniana przez preparaty nawierzchniowe z
dodatkiem środków ochrony powłok przed pleśniami i
glonami może ulegać zmniejszeniu wraz z upływem czasu.
Jej skuteczność i trwałość zależą od intensywności
narażenia na czynniki klimatyczne i środowiskowe, od
rodzaju struktury oraz od wybranej metody nakładania.
- Narzędzia: pace z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej.
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia. Lepkość
produktu można regulować, dodając wodę w maksymalnej
ilości 1%.
- Przed użyciem produkt wymieszać.
- Liczba warstw: 1. Produkt rozprowadzić równomiernie na
podłożu za pomocą pacy tynkarskiej. Wyrównać okrężnymi
ruchami, zanim zacznie zestalać się na powierzchni, aby
uzyskać efekt szpachlowania.
- Narzędzia czyścić wodą niezwłocznie po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 2,8 - 3,2 kg/m2 na podłożach
średnio porowatych. Aby ocenić rzeczywiste zużycie,
zaleca się wykonać praktyczną próbę na danym podłożu.

BARWIENIE
Barwienie wykonywane jest w oparciu o System Barwienia
Marcromie.
Produkt można ponadto barwić barwnikami COLORADO
seria 548.
W przypadku używania różnych partii produkcyjnych,
zaleca się wymieszać je ze sobą, aby uniknąć
nieznacznych różnic tonacji.
W przypadku prac na zewnątrz dobrą praktyką jest
stosowanie materiału z tej samej partii od naroża do
naroża. W przypadku prac, które z niezależnych od
wykonawcy przyczyn wymagać będą kontynuowania
pokrywania ściany produktem z nowej partii, nie wykonywać
równego połączenia barw. Do łączenia wykorzystać
ewentualne przerwy w ciągłości powierzchni, profile,
naroża, kable itp.
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/c: Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym: 40 g/l
(2010)
VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA zawiera maks.: 40 g/l
LZO
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
Produkt powinien być transportowany, stosowany i
przechowywany
z
przestrzeganiem
obwiązujących
przepisów BHP. Pozostałości produktu pozostawić do
wyschnięcia, a następnie traktować jak odpady specjalne.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta
charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Powłoka ścienna o efekcie wyrównującym, uziarnienie 1,5,
z dodatkiem środków ochrony powłok przed glonami.
VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA seria 438, do
nakładania na wcześniej przygotowane powierzchnie ścian,
na bazie żywic akrylowych w zawiesinie wodnej, z
wypełniaczami krzemianowymi i granulatem marmurowym
o średnim uziarnieniu 1,5 mm.
Dostawa i nałożenie materiału ................. € za m2.

Firma COLORIFICIO SAN MARCO gwarantuje, że informacje
zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
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zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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