GRIMANI
FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR – PENTRU SUPRAFEȚE MULTIPLE – ASPECT METALIC
seria 024
DESCRIERE
GRIMANI este un finisaj decorativ studiat pentru a acoperi
şi decora suprafeţe multiple din arhitectura contemporană.
GRIMANI este caracterizat printr-o mare flexibilitate şi
capacitate de aderare. Devin o operă de design modern
atât pereţii şi suprafeţele tipice ale locuinţelor cât şi
obiectele complementare decorative cum ar fi: abajurul,
etajerele, ramele şi mobilierul de dimensiuni mici.
Suprafeţele reînvie graţie unei texturi elegante ce le-a fost
aplicată şi unui efect uşor reflectant ce variază de la
semilucios la strălucitor în funcţie de lumina incidentă.
GRIMANI permite obţinerea unor numeroase efecte
estetice cu mare uşurinţă la aplicare.
GRIMANI are un conținut foarte redus de compuși volatili și
nu conține formaldehidă şi plastifianţi adăugaţi, rezultând
un produs specific pentru zugrăvirea interioarelor ce nu
necesită perioade lungi de aerisire înainte de a fi locuite din
nou.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe:
- Conglomerate din lemn, placă de OSB, material
comprimat și altele similare. Suporturi din lemn nou sau
vopsit în prealabil pregătit în mod adecvat
- Tapet vinilic pentru pereți, din fibră de sticlă, din fibră de
celuloză.
- Piele ecologică, carton și țesături.
- Suporturi metalice.
- Suporturi din PVC.
- tencuieli noi și vechi pe bază de lianți apoși.
- Suprafețe din beton și conglomerate de diverse tipuri
minerale cu condiția să fie absorbante.
- Suprafețe din ghips și gipscarton, panouri decorative
pentru perete.
- Vopsele vechi pe bază de apă și finisaje de natură
organică sau minerale, uscate, compacte, absorbante și
coezive.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform
modalităţilor deschise în paragraful ‘Pregătirea suportului'.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.
ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a
reduce riscul de formare a petelor închise, aplicați fondul
izolant UNIMARC PRIMER ANTI TANIN cod 3080001/0019
(incolor sau alb).
CARACTERISTICI TEHNICE
Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret
français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+
- Natura Liantului: Copolimer acrilic în soluţie apoasă
- Pigmenți: Metalic perlat
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Vîscozitate de confecționare : cremă tixotropică
- Uscare (la 25 °C şi 65% Umiditate Relativă): la pipăit în
30 min; se poate aplica stratul de vopsea deasupra după 3
ore.
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafeţe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă
este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu
produse specifice.
- În prezenţa mucegaiului, trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333
cod 4810333. Dacă este necesar, aditivaţi produsul cu
igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile decojite din zugrăvelile
vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de
zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile,
scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO
9400006/9410110. Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare
adecvate.
- Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir; eliminaţi
praful.
- Efectuaţi eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX
9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu
RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixaţi cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO
8840001.
- Aplicați GRIMANI conform modalităților descrise în
indicațiile de aplicare.
- În cazul în care se consideră util este posibil să se
utilizeze drept grund DECORFOND 3880019.
(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată depind
de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt determinate prin
probe preliminare pe suportul respectiv).
Suprafețe din material plastic (PVC):
- Șlefuiți cu șmirghel pentru a conferi un aspect ușor poros
suprafeței.
- Eventual degresați cu un diluant adecvat și curățați
suportul.
- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform
indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.
- În cazul în care se consideră necesar este posibil să se
utilizeze drept grund UNIMARC FONDO UNIVERSALE
serie 335.
Suprafețe din lemn:
- Șlefuiți cu șmirghel pentru a îndepărta fibrele din lemn în
relief.
- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche exfoliată și
imprimați un aspect poros tuturor suprafețelor vopsite în
prealabil.
- Îndepărtați o eventuală rășină prezentă cu un diluant
adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile utilizând ipsos sintetic. Șlefuiți
stucaturile cu șmirghel și eliminați praful rezultat.
- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform
indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.
Suprafețe din metal feros:
- Eliminați aschiile de laminare neaderente perfect prin
curățare mecanică Asportare mediante pulizia meccanica o
manuale le scaglie di laminazioni non perfettamente
aderenti ed ogni traccia di ruggine.
- Asportare eventuali strati di vecchie pitture poco aderenti
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e carteggiare tutta la superficie.
- degresați suportul cu un diluant adecvat.
- Eliminați orice urmă de pulbere sau murdărie.
- Aplicați, pe un grund perfect uscat, MARCOTECH AU
METAL PRIMER 3320807, sau ca alternativă 2 straturi de
vopsea antirugină SATURNO serie 191.
- Treceți la aplicarea finisajului decorativ GRIMANI conform
indicațiilor din instrucțiunile de aplicare.

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
REZUMAT DE CAPITOL

INDICAŢII PENTRU APLICARE
- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, drişcă inox.
- Nr straturi: 1-2 în funcție de efectul dorit.
- Diluare: gata de utilizare, diluabil până la 20% cu apă în
funcție de efectul estetic dorit.
- Modalități de aplicare: pentru a realiza efecte Jacquard,
Kilim, Moiré și Cachemire consultați paletarul de culori
55045.
- Imediat după utilizare efectuați curățarea instrumentelor
cu apă.
- Randament orientativ:
Pentru efecte cu un strat 6-8 mp/l la lucrarea finisată
considerând suprafețe netede și cu grad mediu de
absorție.
Pentru efecte cu două straturi 4-6 mp/l la lucrarea finisată
considerând suprafețe netede și cu grad mediu de
absorție.
Pentru efecte cu două straturi bicolore 5-7 mq/l la lucrarea
finisată considerând suprafețe netede și cu grad mediu de
absorție.
Este oportun să determinați randamentul efectiv printr-o
probă preliminară per suport specific.
COLORAREA

Finisaj decorativ pentru interior - aspect metalic - poate fi
aplicat pe diverse suprafețe.
Aplicați GRIMANI serie 024, pe suprafețe pregătite în
prealabil, ținând cont de numărul de straturi și gradul de
absorție al suportului și de efectul estetic dorit.
Furnizarea şi punerea în operă a materialului € .................
pe mp.
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Produsul este disponibil în versiunile de bază Peltro (0270),
Zecchino (0195), Bianco (0019) ce pot di folosite și ca
nuanțe gata de utilizare.
Culoarea poate fi obţinută prin intermediul Sistemului
Colorimetric Marcromie.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.
DEPOZITAREA
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele cu efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
GRIMANI conține max: 5 g/l COV
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