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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

MURANO  

 

 

 
MURANO е иновативен продукт на варова основа, използван за получаване на венецианска 

мазилка и много други декоративни ефекти. Наночастиците, присъстващи в продукта, 

подобряват следните свойства:  

 

- механична устойчивост  

- водоустойчивост  

- приложимост 

  

Наночастиците придават по-голяма течливост и по-голяма възможност за обработваемост на 

материала, което позволява намаляване на разходя му. 
 

Възможно е да приложите MURANO с различни инструменти, за да получите различни 

декоративни ефекти: 

 

 1. ТРАДИЦИОНЕН ВЕНЕЦИАНСКИ ЕФЕКТ  - мистрия от иноксова стомана  

 2. ПОВЕЧЕ ЦВЕТЕН ВЕНЕЦИАНСКИ СТУКО ЕФЕКТ - мистрия от иноксова 

стомана/метална шпатула  

3. ОБЛАЧЕН ЕФЕКТ- четка/пластмасова шпатула  

4. ТЕКСТУРЕН ЕФЕКТ - валяк/пластмасова шпатула  

 

Продуктът е толкова универсален, че всеки апликатор може да измисли много нови ефекти. 

 

MURANO се произвежда от висококачествени суровини и има ниско съдържание на летливи 

органични съединения (ЛОС). 

 

 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА Стената трябва да се запълни по подходящ начин. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРАДИЦИОНЕН ВЕНЕЦИАНСКИ ЕФЕКТ НА АПЛИКАТОРА 

 

 (МОСТРА В КРАЕН ВАРИАНТ) 
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Стъпки  1,2 и 3: 

   
Нанесете Първи слой MURANO 

да получите гладка повърхност 

Време на сушене: 4-5 часа. 

Нанесете втори слой  MURANO 

за предаване на шпатула ефект 

след изсушаванена първия слой. 

Гланцът се получава с 

мистрия от иноксова 

стомана по време на етапа 

на сушене.  

 

Стъпка 4: Възможно е да защитите  MURANO с вакса  (краен слой) след пълното 

изсушаване на повърхността около 2-3 дни. 

 

Инструменти: мистрия от иноксова стомана. 

 

Разходна норма: приблизително 500-600 g/m2.  

Разреждане: готов за употреба.  

 

С помощта на MURANO е възможно да се получи традиционен венециански ефект на 

мазилка, спестяване на труд (два слоя вместо три) и материал.  

 

1. ПОВЕЧЕ ЦВЕТЕН ВЕНЕЦИАНСКИ ЕФЕКТ 

 

 (МОСТРА краен ефект) 

 

Спъпка 1: Нанасяне на първи слой MURANO с мистрия от иноксова стомана. 
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Стъпки 2,3 и  4: 

   
Нанесете 2 ри слой от  

MURANO за да получите гладка 

повърхност.Време на сушене: 4-

5 часа. 

Нанесете трети слой MURANO, в 

различен цвят, придавайки 

дпатула ефект ,когато втория 

слой е изсъхнал. 

Гланцът е постигнат с иноксова 

шпатула 

Стъпка 5: Възможно е да защитите  MURANO с вакса след пълното изсушаване на 

повърхността до 2-3 дни. 

 

Инструменти: мистрия от иноксова стомана. 

 

Разходна норма: приблизително 600-650 g/m2.  

Разреждане: готов за употреба 

 

1. CLOUDLIKE EFFECT 

 

 (МОСТРА с краен ефект) 

 

Стъпка 1: Нанесете един или два слоя разреден  MURANO с четка ,като боя.  

Стъпка  2 и 3: 

  
Нанесете слой  MURANO с четка ,като 

правите малки движения в различни 

посоки за да получите облаков ефект. 

Крайният полу-гланцов ефект се постига 

с пластмасома шпатула до изсъхване на 

продукта. 
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Инструменти : четка и пластмасова шпатула 

Разходна норма: приблизително 600 g/m
2

. 

Разреждане : 10-15% с вода 

 

2. Текстилен ефект 

 

 (МОСТРА с краен ефект) 

 

Стъпки 1, 2 и 3: 

   
Нанесете слой с разредена  

MURANO с ролер. 

Време за сушене 4-5 часа. 

Нанесете друг слой от  MURANO с 

ролер 

Текстурата полу гланц ефект се 

постига с пластмасова шпатула, 

нагоре,надолу ляво и дясно преди 

да изсъхне боята. 

 

Инструменти : ролер и пластмасова шпатула 
Разходна норма: приблизително  400-500 g/m

2
. 

Разреждане: 10-15% с вода 

 

ХИМИКО-ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА  

Аспект: бяла или цветна паста 

 pH при 20°C: 12 – 13 

Специфично тегло при 20°C: 1,38 ± 0,03 Kg/l 

 Вискозитет при 23°C: тиксотропна паста 
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TVOC 
(norme UNI EN 16000-3, UNI EN 16000-
6, UNI EN 16000-9 e Regolamento 
francese DEVL1104875A) 

MURANO: 

TVOC = 76,12 g/m3  
Classe A+ 

 

 

 

 

Защита при работа 

 Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако възникне контакт, изплакнете  обилно с вода. За 

повече информация за вредите  направете справка с MSDS. 

 MURANO няма проблеми със срокът  на годност, когато се съхранява на сухо място, при 

стайна температура и в оригинални запечатани контейнери. Максималният срок на 

съхранение е 12 месеца. Да не се излага на температура  под 5ºC и  над 40ºC. 

 

 

 

Съветите и указанията в тези технически бележки се основават на нашия опит, но ние не 

поемаме отговорност за тях. Препоръчваме на потребителите да направят своя собствена 

оценка за пригодността на нашия продукт според собствените си изисквания. Техническите 

данни за един продукт не трябва да се считат за спецификации за доставка. Нашата 

техническа служба е на ваше разположение за допълнителни подробности 

 

 

 


