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OPIS 
BE SPECIAL DECOR MARMO - wysokiej jakości, matowa,  wodorozcieoczalna, akrylowa farba strukturalna 
pozwalająca na uzyskanie efektu marmuru. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak 
również w obiektach użyteczności publicznej. 
 

ZASTOSOWANIE 
Nakładanie na tynki cementowe, cementowo – wapienne, płyty kartonowo – gipsowe (suche tynki). 
  

DANE TECHNICZNE 
Gęstośd ok. 1,22 g/cm³ 
 

KOLORYSTYKA 
Dostępny w odcieniu bieli i w jasnych kolorach wchodzących w system barwienia AVATINT. Odwzorowanie kolorów 
nie jest identyczne z kartą kolorów. Ostateczny odcieo będzie zależał od warunków i metody aplikacji, stosowanych 
narzędzi oraz faktury farby strukturalnej. 
 

SPECYFIKACJA 
Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malowad po minimum 4 tygodniach. 
Powierzchnie oczyścid z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzid szpachlówką. Następnie nałożyd jedną 
warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER.  Pomalowad dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva 
Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyd farbę BE SPECIAL DECOR MARMO. 
Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyd i odtłuścid. Całośd podłoża 
zagruntowad farbą OPTIVA PRIMER. Pomalowad dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], 
Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyd farbę BE SPECIAL DECOR MARMO. 
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub  klejową usunąd. Powierzchnie oczyścid 
z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzid  szpachlówką. Następnie nałożyd jedną warstwę farby gruntującej 
OPTIVA PRIMER. Pomalowad dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin 
Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyd farbę BE SPECIAL DECOR MARMO. 
 
W przypadku luźno związanego podłoża zagruntowad  impregnatem Suprabilit. 
 

APLIKACJA 
Metody: 
Paca. 
Rozcieoczanie: 
W razie potrzeby rozcieoczyd wodą do 10%. 
Warunki aplikacji: 
Wszystkie powierzchnie malowane muszą byd suche, temperatura powietrza nie może byd niższa niż +5°C, 
wilgotnośd względna powietrza poniżej 80%. 
Malowanie: 
Farbę nakładad na powierzchnię szpachlą stalową lub plastikową, tworząc powłokę o maksymalnej grubości 1 mm 
„na mokro”.  Po wyschnięciu powierzchnię przetrzed suchą szmatką w celu uzyskania efektu „wybłyszczenia”. W 
celu wzmocnienia powłoki  pomalowad bejcą BE SPECIAL DECOR LASYR lub lakierem Paneeli Ässä. Możliwe jest 
również nakładanie farby strukturalnej w różnych kolorach na tę samą powierzchnię, w celu uzyskania 
dodatkowego efektu kolorystycznego.   
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Uwaga! Należy zwrócid szczególną uwagę na dokładne i równomierne zagruntowanie całej powierzchni. Kolor 
farby wewnętrznej służącej za podkład ma wpływ na ostateczny efekt. Zabarwiony produkt powinien byd mieszany 
minimum 6 minut.   
Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. 
Wydajnośd: 
Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnośd w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak 
chłonnośd, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor. 
Czas schnięcia: 
W temperaturze + 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 3 godziny.  
Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia należy czyścid wodą, bezpośrednio po zakooczeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzed, 
w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu . 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Płynnych pozostałości nie wylewad do kanalizacji. Należy je przekazad firmom specjalistycznym posiadającym 
stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddad do odzysku. 
 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. 
Produkt przechowywad w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyd do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one 
do użytkowania. 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. 
Należy zachowad  ostrożnośd, unikad dłuższego kontaktu ze skórą. 
 

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
Produkt powinien byd transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem 
czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosid od +5°C do +25°C.  
Chronid farbę przed mrozem. 
 

OPAKOWANIA 
0,9 l; 2,7 l 

 
Kat. A /l. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. – 200g/l.  Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO. 
 
Produkt posiada Atest Higieniczny. 
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Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakośd produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. 
Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z 
materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych 
przez nabywców i użytkowników.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 
Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 


