
MARCOTHERM PRIMER
FIXATIV MURAL DILUABIL ÎN APA CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

cod 4740019

DESCRIERE

MARCOTHERM PRIMER este un izolant diluabil în apa cu o
putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea si
consolidarea suprafetelor minerale interne si externe.
Fixativ cu putere mare de acoperire specific pentru sistemul
termic MARCOTHERM.
Produsul pune în evidenta prezenta umiditatii reziduale ridicate a
suportului, care nu ajunge la suprafata.
Fiind formulat cu polimeri dotati cu particule extrem de mici, în
prezenta suprafetelor neomogene, stucaturilor, peticirilor,
MARCOTHERM PRIMER uniformizeaza absorbtia suportului,
creând ancorajul ideal pentru straturile ulterioare de finisaj.
MARCOTHERM PRIMER este adecvat ca fond pentru
învelisuri groase, vopsele si elemente decorative de natura
minerala sau sintetica.
Colorat în mod adecvat cu ajutorul colorimetrului,
MARCOTHERM PRIMER permite obtinerea unor învelisuri
optime în ciclurile de zugravire cu tonalitati intense si vii.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- Sistem termic cappotto Marcotherm.
- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala,
uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform
modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA
SUPORTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: microemulsii cu miros redus
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,25-1,35 kg/l
-Granulometrie medie: 0.125 mm
-Uscare (25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30-40 min.; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 2 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Sistem cappotto MARCOTHERM :
- Dupa lipirea panourilor si netezirea ulterioara asteptati pâna la
uscarea si maturarea completa a masei de spaclu, în circa 10 zile
în conditii optime
- Aplicati MARCOTHERM PRIMER conform modalitatilor
descrise în indicatiile de aplicare.
- Aplicati sistemul de vopsire cu produse de finisare din linia
MARCOTHERM.

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin
28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu
produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod
4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele
eflorescente prezente .
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza
si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau
tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa
multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.
- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile,
scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO
9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau
STUCCOFACILE 9560019; curatati stucaturile si peticirile cu
glaspapir.
- Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX
9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC
9500150, conform tipului de suport.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei
perii.
-Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati
MARCOTHERM PRIMER conform modalitatilor descrise în
indicatiile de aplicare.
- Dupa cel putin 6 ore aplicati produsul de finisare.

Suprafete din beton:
- Curatati suprafetele cu o perie si eliminati eventualele straturi
de zugraveli vechi care se exfoliaza.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod
4810333.
- Eliminati partile structurale de ciment cu aderenta slaba.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafata vor fi
periate cu grija si tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125
amestec de pasivare.
- Refaceti partile lipsa cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu
BETOXAN 300 mortar tixotropic anticontractie fibroranforsat
9490140/130; efectuati nivelarea finala cu BETOXAN 200
nivelator anticontractie si anticarbonatare 9490120.
-Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati
MARCOTHERM PRIMER conform modalitatilor descrise în
indicatiile de aplicare.
- Dupa cel putin 6 ore aplicati produsul de finisare.

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
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Umiditatea suportului: <10%
-Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
-Unelte: pensula, rol.
-Nr. straturi: se aplica 1-2 straturi umed pe umed.
-Dilutie:
MARCOTHERM PRIMER va fi diluat cu 20 pâna la 50% apa,
în functie de gradul de absorbtie al suportului.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l. Se recomanda efectuarea unei
probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina
consumul real.

COLORAREA

MARCOTHERM PRIMER poate fi colorat cu pastele din
Sistemul Colorimetric Marcromie si cu colorantii COLORADO
seria 548, pâna la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H : primeri fixativi (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)
MARCOTHERM PRIMER Contine max.: 30 g/l VOC

- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
- Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare
- Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate
- În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural cu putere mare de acoperire pentru
exterior/interior
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica fixativul mural pe baza
de apa MARCOTHERM PRIMER cod 4740019, pe baza de
microemulsie, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale,

în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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