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Família
Protech

Tipologia
Tintas e rebocos de cal apagada

Linhas de produtos
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• Reboco de paredes com rebocos e suavização
• Saneamento de paredes húmidas com rebocos
desumidificantes
• Revestimentos protetores (rebocos)

 
Componentes
Monocomponente

Aspeto
Massa

Descrição do produto
Revestimento-acabamento com espessura, espalhável com imitação de mármore, pode ser
obtido na forma brilhante ou opaca, para exteriores e interiores, transpirante e hidrorrepelente,
a base de cal apagada, pó de mármore micronizado e agentes específicos, inatacável por mofos,
não absorvente com relação a sujidades. Disponível em várias tintas, com amplas alternativas
de tonalidade, formulável por encomenda.

Características gerais
A cal apagada de longa maturação, empregada como ligante, confere notáveis propriedades
transpirantes, antisséticas e antimofo. A elevada atitude ao brilho com espátula exalta, com a
excelência estética, as capacidades de repelência à água e sujidade.

A fórmula especial de SANAFARBE MARMORINO FINITURA, a base de cal apagada de longa
maturação, pó de mármore micronizado, pigmentos naturais e agentes minerais, confere uma
ótima capacidade de transpiração ao revestimento, uma notável capacidade antimofo e
antibactérica.

Campos de uso
Revestimento final decorativo, com efeito de mármore, para a construção de revestimentos
finos, protetivos e decorativos, nas intervenções de bioconstruções, nas novas construções e na
restauração de edifícios históricos e monumentos.

Características fundamentais
Aplicar em duas demãos Conservação:

12 meses

Peso específico:
1.48 kg/dm³

Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Cores disponíveis
Solicitar cores disponíveis

 

Especificações técnicas
Endurecimento ao tato (a 20°C): 4 h

Endurecimento completo (a 20°C): 12 - 24 h
 

Limpeza instrumentos Suportes consentidos
• Água • Rebocos

• Pinturas e rebocos

PRT.0150
SANAFARBE
MARMORINO
FINITURA
Revestimento mineral
transpirante de efeito de
mármore

Cód. Alfandegário
3209 9000
 

Embalagens
- Balde 25 kg
 

Aplicação
- Espátula
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Modalidade de emprego
SANAFARBE “MARMORINO” é pronto ao uso, sob forma de pasta tixotrópica e deve ser
aplicado com desempenadeira inox, em duas ou três passadas, em função do grau de
cobertura desejado. A última demão deverá ser espalhada cuidadosamente com espátula ou
desempenadeira inox, no momento em que o produto começa a secar. SANAFARBE
“MARMORINO” pode ser aplicado em superfícies internas e externas. No caso de rebocos de
cimento ou cal, assim como pinturas a cal pré-existentes, desde que compactas e não
esfareladas, a aplicação pode ser feita diretamente.

Eventuais pinturas de tipo orgânico (laváveis, a solvente, etc.) devem ser removidas. Na
presença de superfícies ásperas e/ou não homogéneas é necessário primeiramente
homogeneizar mediante aplicação de SANAFARBE MARMORINO FONDO.

Preparação dos suportes
As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes,
poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com
superfície seca".

Armazenamento e Conservação
Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente
fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do
produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.

Advertências, Precauções, Ecologia
As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a
utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente
ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores
práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios
laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das
condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho
inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de
factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua
adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente
actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da
revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos
efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações
relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança,
mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao
site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas.
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SANAFARBE MARMORINO FINITURA produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


