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MARMOROSSO MARMARINO 

TANIMI 

 

MARMOROSSO MARMARINO, mineral bazlı, doğal kireç esaslı, antik mermer görünümlü, iç cephe 

dekoratif kaplama malzemesidir.  

Uygulama sonrası tam kuruma sağlandıktan sonra; üzerine Sandeco Shield (mat veya parlak) 

uygulanarak; iç cephe nemli ortamlar ve dış cephelerde de kullanılabilir. 

                                       

UYGULAMA ALANI 

Yüzey hazırlıkları sonrası, uygun astarı ile birlikte her türlü duvar, sıva, brüt beton ve ahşap 

yüzeylerde kullanılır. Uygulanan yüzeye derinlik ve karakter katar. 

 

ÖZELLİKLERİ 

 Uygulaması kolaydır.  

 Düz veya doku verilerek iki kat olarak uygulanır. 

 Su buharı geçirgenliği mükemmeldir, bu sayede ürüne nefes alma özelliği sağlamaktadır. 

 İçeriğindeki doğal kireç; bakteri ve küfe karşı doğal dirençlidir. 

 Su bazlıdır.  

 

 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra; varsa 

yüzey bozuklukları SAN DECO AKRILIK MACUN INCE ile düzeltilmeli, ardından SAN DECO DECOPRIMER 

ile astarlanmalıdır. 

 

UYGULAMA TALİMATI 

 MARMOROSSO MARMARINO uygulama öncesi seyreltilmeden spatula ile iyice karıştırılır. 

 Daha sonra çelik mala ile yüzeye birinci kat olarak uygulanır. 

 Ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir. 

 Verilmek istenen doku ve desen efektine uygun olacak kalınlıkta ikinci kat uygulaması 

yapılmalıdır. Çelik mala ile ürünü ikinci kat olarak homojen bir şekilde çeşitli yönlerde 

bastırarak dağıtınız.  
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 Ortamın sıcaklığına bağlı olarak ürün çekmeye başladıktan sonra yüzeydeki ıslaklıklar 

yavaş yavaş matlaşmaya başlar, bu esnada az miktarda malzeme mala ile yüzeye çeşitli 

yönlerde bastırılarak uygulanır ve yüzey tamamen homojen hale gelene kadar ürün sıkıştırılır. 

  Ardından ürün temiz bir çelik mala ile perdahlanır ve parlatma işlemine geçilir. Ürün kuruyana 

kadar mala ile ne kadar perdahlanırsa o kadar parlak olacaktır. 

 Ürün doğal kireç bazlı olduğundan ürün rengi tam kuruma tamamlandıktan sonra 4-5 ton 

açılacaktır.  

 Doğal kireçten kaynaklanan nemli ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde koku salınımı meydana 

gelebilir. Dolayısıyla bu tür ortamlarda MARMOROSSO MARMARINO üzerine sandeco 

Shield(mat veya parlak) uygulaması yapılması önerilir. 

 Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük      +5 

°C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir. 

 

KURUMA SÜRESİ 

23˚C’de dokunma süresi 6-8 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir. 

 

TEORİK TÜKETİM 

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak iki kat uygulama için; 

Düz homojen uygulamada sarfiyat (2 kat) 

-1 lt ile 1,00 – 1,30 m², 

-1 kg ile 0,65– 0,85 m2 alan kaplanır. 

- 1 m2 lik alan için kaplama sarfiyatı 765 – 1015 ml ve 1200 – 1600 gr’dır. 

Desenli uygulamada sarfiyat(2 kat) 

1 lt ile 0,65 – 0,80 m², 

-1 kg ile 0,40 – 0,50 m2 alan kaplanır. 

- 1 m2 lik alan için kaplama sarfiyatı 1275– 1590 ml ve 2000- 2500 gr’dır 

 

DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında 

saklanabilir.  
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ZARARLILIK İFADELERİ 

                                                                                                       

                                                                                                                                  TEHLİKE 

 H315 Cilt tahrişine yol açar.                                     

 H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 

 H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

 

ÖNLEM İFADELERİ 

 P261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar. 

 P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. 

 P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

 P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 

 P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes 

alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

 P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 

yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

 P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

 P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’nu (GBF)  inceleyiniz. 

 

Ürün Teknik Bilgi Formu No. EUG.018.TR - Rev02 Şubat 2022  

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli 

bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar 

üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin 

sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan 

ulaşabilirsiniz.  

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi 

ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir. 


