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Všetky informácie ústne,  alebo písomné  slúžia iba ako návod a odporúčanie a môžu byť ovplyvnené vonkajšími faktormi a sú teda mimo našej kontroly a 
preto sa na tieto informácie nevzťahuje záruka. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu dát a informácií bez upozornenia. Ohľadom akýchkoľvek ďalších 
informácii sme Vám k dispozícii.  
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Dekoratívny efekt žuly a mramoru pre interiér a exteriér  

 

Hľadanie nejakých špeciálnych realizácií je vždy 
jedným z cieľov Adicoloru. Navrhuje a ponúka na trh 
nové veci, ktoré dávajú užívateľom veľkú spokojnosť a 
prestížny výsledok. Efekt mramoru a žuly, vytvorený 
jednoduchým a ekonomickým spôsobom, umožní 
každému mať ho vo svojom vlastnom domove. Táto 
prestížna povrchová úprava je vhodná na hodnotné 
sokle, stĺpy, obloženia kuchýň, kúpeľní a schodov. Na  
zvýšenie elegancie, prestíže a exkluzivity aj pre 
obchody, bary, reštaurácie, hotely a kancelárie. Každý 
typ mramoru a žuly je v sade, ktorá obsahuje aj 

základ, lesklú povrchovú úpravu a ochranu, štetec, špeciálnu špachtľu a tužku 
na špáry.  
 

Použitie: 
Na všetky typy povrchov zo sadry, alebo omietky v interiéri a exteriéri.  

 

Príprava povrchu: 
V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu vrstvu  vhodne 
nariedeného ADIFIXU. Na suchý a očistený povrch valčekom, alebo štetkou aplikovať jednu, 
alebo dve vrstvy základného náteru M&G fondo nariedeného vodou 20-30%.  
 

Aplikácia: 
Pomocou špeciálneho štetca Desiré naniesť priečne a nerovnomerne MARMI & GRANITI. 
S nanášaním začínať v hornej časti a postupovať dole. Asi 15 až 20 min. po nanesení, keď farba 
začne schnúť ( doba sa môže líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia ) pristúpime 
k úprave pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER, veľmi jemne  bez 
nadmerného tlaku, vždy s krížovým pohybom až do dosiahnutia požadovaného efektu. Po 
kompletnom zaschnutí cca 24 hod. aplikovať valcom s krátkym vlasom jednu, alebo dve vrstvy 
lesklého náteru  ADILUX v závislosti na požadovanom lesku. Falošné špáry vytvoriť pomocou 
dodanej špeciálnej tužky na špáry. Doporučujeme si špáry rozvrhnúť dopredu s ceruzkou, aby 
bol výsledok správny. 
 

Technické údaje: 
Riedenie: M&G fondo ............................... 20-30% vody 
Riedenie: DESIRÉ MARMI & GRANITI .... pripravený k použitiu max.2-3% vody 
Riedenie: ADILUX ..................................... pripravený k použitiu  
Výdatnosť: M&G fondo ............................. 10 až 12 m

2
/liter 

Výdatnosť: DESIRÉ MARMI & GRANITI .. 4 až 12 m
2
/liter podľa odtieňu 

Výdatnosť: ADILUX .................................. 10 až 12 m
2
/liter 

Zaschnutie pri 25°C:  ................................. 4 - 6 hod. na dotyk; 1 deň celkové zaschnutie 
 
 

Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej 
plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie 
umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
 

 


