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МИКРОЦИМЕНТ  - Marmorino for floor  

Комплект  до 8 m2 : 

Компоненти на комплекта: 

 Marmorino for floor MEDIUM (Микроцимент Медиум) 10 kg – 1 бака – 

достатъчна за 6 - 8 m2 в ДВА слоя. 

 Marmorino for floor FINE (Микроцимент Фин) 8 kg – 1 бака– достатъчна за 

6 - 8 m2 в ДВА слоя. 

 Стъклофибърна мрежа (не повече от 90 g) – за 8 m2 

 Импрегнатор 1л – достатъчен за 20 m2 в един слой 

 ЛАК – минимум 3 л за три слоя на под и/или минимум 2 л за два слоя на 

стени 

 Оцветяване и/или добавки – необходимото количество ако са избрани 

такива 

*Материала (микроцимента) е сух. Необходимо е да се смеси с вода преди 

работа. 

Основни стъпки на системата на нанасяне: 

1. Един слой Едър материал в който се полага мрежата 

2. Втори слой едър материал за заглаждане 

3. Един слой фин материал 

4. Втори слой фин материал 

5. Един слой импрегнатор 

6. Два слоя лак на стени 

7.  Три слоя лак на под 

 

Смесване и начин на работа:  

1. Marmorino for floor MEDIUM (Микроцимент Медиум) 10 kg се смесва с 

около 4 - 4,5 л чиста вода, до работна гъстота.  В отделен съд сложете ½ от 

нужното количество вода - НЕ цялото и към нея започнете да прибавяте 
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бавно около ¼ от сухият микроцимент. Бъркайте с електрически миксер. 

Характеристиките на миксера е желателно да бъдат 1800W и около 750 

оборота в минута. След като смесите добре този материал, постепенно 

започнете да добавяте към него от останалата вода и сух материал на малки 

части до смесване на цялото количество. Целта е да се премине от много 

рядък към гъст разтвор. 

Преценете добре квадратурата, която искате да обработите с един слой на 

веднъж и съобразете с това количеството материал, което е нужно да 

смесите с вода. Ако ще обработвате примерно 8 m2, то трябва да смесите 

половината бака от едрия материал (5 кг) за първия слой, да го нанесете и 

след като изсъхне да смесите останалите 5 кг от баката за да направите 

вторият слой с едрия материал. Разходна норма на готовата смес: около 1 

kg/m2 за един слой. Нанася се върху абсолютно суха, здрава и обезпрашена 

основа. (Някои основи като стари плочки и др. е нужно предварително да 

се обработят с обезмаслител, контактен грунд и да се направи еднородна 

подложка за микроцимента с някакво циментово лепило за предпочитане 

бяло и с високо качество). Първият слой от микроцимент Медиум се нанася 

„на гребен“ и в него се залага стъклофибърната мрежа. След напълното 

изсъхване на първият слой може да се премине към нанасяне на 

следващият – 2-ри слой отново с Медиум материал.  При нужда, ако има 

неравности в първия слой, те могат да се зашкурят със шлайф машина и 

шкурка (80-100) след изсъхването му. След шкурене, повърхността трябва 

да се обезпраши много добре по СУХ начин и в никакъв случай  не бива да 

се мокри.  

 

2. Marmorino for floor FINE (Микроцимент Фин) 8 kg се смесва с 4 - 4,5 л чиста 

вода до работна консистенция по описания по-горе метод. Ако има 

оцветяване, то пигментите се добавят в готовата смес фин материал (суха 

част и вода) и за двата слоя. Възможно е при смесването с цвета да се 

появят миниатюрни бели топчета, което е характерно за микроцимента. 

При правилно смесване и бъркане на материала, те би следвало да са в 

минимално количество. Ако искате да сведете до минимум появата им в 

последния – завършващ слой, то при нанасянето му можете да следите за 
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тях и да ги премахвате ръчно и/или да опитате да преситите допълнително 

сухия материал с кухненско сито още преди смесването му с вода. 

Практиката показва, че по-малкото количество бели топчета по-скоро е 

следствие от правилното смесване на материала отколкото от пресяването 

му, но Вие може да приложите и двата метода ако искате да ги сведете до 

минимум. Пигмента и/или добавките от типа на „Мадре перла – парченца 

седеф и мидени черупки“ са подготвени в отделна кутийка в която е 

отсипано нужното по рецепта количество което да се смеси с 1 бака 

материал без да добавяте вода. Ако се налага да разделяте пигмента по 

някаква причина и не сте поръчали предварително пигмент за конкретни 

килограми материал, то можете да добавите малко вода в кутийката с 

пигмента (около 100 – 200 мл), да разбъркате много добре и да я разделите 

на съответните равни части, но предвидете тази вода и я извадете от 

общото количество нужно за смесването. Например ако трябва да нанасяте 

на 2 m2 то разделете пигмента на 4 равни части. В този случай 1 част пигмент 

е достатъчна за оцветяване на 2 кг фин сух материал (от 8 кг бака), който 

предварително сте смесили с вода и след това трябва да оцветите с 

пигмент. 

Разходна норма на готовата смес ФИН материал: около 0,8 kg/m2 за един 

слой. Нанася се в два слоя. Всеки следващ слой се нанася след пълното 

изсъхване на предходния. 

 

2.1. Микроцимента може да бъде нанесен чрез няколко различни техники, 

които определят и крайният му декоративен ефект. Най-често 

материала се нанася на гладко с иноксова маламашка, желателно със 

заоблени ръбове. Може да се ползва и подобна помощна пластмасова 

маламашка в допълнение. При по-малки квадратури на стени и до 2 m2 

на под, можете да пригладите материала ръчно, само с натиск и 

движение на маламашката под подходящ ъгъл. Тогава в крайната визия 

на мазилката ще са налични характерни светлосенки от движенията на 

маламашката. Микроцимента винаги стои на  нюанси които се 

определят от съответната техника на нанасяне и не може да бъде 

еднороден. При по-светлите цветове светлосенките са почти 
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незабележими, но ги има, а колкото  е по-наситен и тъмен цвета, толкова 

и нюансите са по-изразени. В допълнение на това колкото по-силно се 

притиска материала с маламашката, толкова е по-вероятно да се 

обособят по-тъмни към черни черти, които са неизменна част от 

декорацията. При желание има възможност за нанасяне на материала и 

с по-груба визия, с текстура, лек релеф, отново според съответната 

техника на нанасяне. При желание за по-груба визия може 2 слоя с фин 

материал да се заменят с 2 слоя едър материал и така да се ползва само 

едър материал, в общо 4 слоя за да се спази системата.  

Когато е избрана визия с добавка „Мадре перла“, то тя се смесва само 

към материала за завършващият слой, като се ползва само едър 

материал заради размера на добавката и задължително се шлайфа като 

изсъхне за да блесне седефа в нея.  

Ако се търси гладък финиш на под при квадратури над 2 m2, то 

завършващия и изсъхнал слой на микроцимента задължително се 

шлайфа независимо дали той е изпълнен с фин или с едър материал. 

Възможно е микроцимента да се изпълни и в структура/лек релеф. Тази 

техника е подходяща повече за стени. За подове не е много 

препоръчително, т.к. той ще бъде предразположен към бързо 

захабяване и по-трудно почистване. А при под на баня, който ще се 

мокри постоянно, този ефект е изключен, т.к. текстурата не позволява 

идеално импрегниране и защита с лак, и на места вероятно ще пропуска 

вода.  

Шлайфането на микроцимента освен наложително при по-големите 

квадратури на подове, е възможно да се изпълни и по желание при 

стени, когато се търси точно този визуален ефект, който се получава с 

него или при нужда от допълнително заглаждане. Ползва се шлайф 

машина и шкурка (80 - 100). 

2.2. При по-големи квадратури на под над 25-30 m2 се оставят технически 

фуги. 

 

3. ИМПРЕГНАТОР. 1 L  - се разрежда със 100% вода. Така разреден той стига 

за 20 m2. Нанася се с мече върху напълно изсъхнала основа. Импрегнатора 
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попива в дълбочина, импрегнира мазилката и я подготвя за защитния лак, 

също така фиксира цвета ако има такъв. Ако пропуснете стъпката с 

импрегнатора, когато имате цвят и сложите директно лак, то е цвета ще се 

промени драстично, а ако няма цвят и сложите направо лак защитното 

покритие ще бъде компрометирано. 

 

4. ЛАК. Нанася се в минимум 3 слоя с мече с къс косъм върху напълно 

изсъхнал слой импрегнатор. Всеки следващ слой лак се нанася върху 

изсъхнал предишен (около 24 – 48 ч) като се разминават посоките на 

нанасяне при различните слоеве от изток на запад и от север на юг. При 

нужда от корекции (натрупване на лак) може мястото да се зашкури с (280 

-320) шкурка и да се изравни, но не и при последния слой лак.  

Има няколко типа полиуретанов лак използван за защита на микроцимента:  

 Водоразтворим двукомпонентен – САТЕН/МАТ - за интериор 

 НЕ водорозтворим двукомпонентен – САТЕН -  за екстериор 

 НЕ водорозтворим двукомпонентен – ГЛАНЦ – за екстериор 

Подове в сухи помещения най-често се изпълняват с 3 слоя водоразтворим 

САТЕН-МАТ. Възможни са и всички други налични финиши според желанието. 

При подове и/или стени в мокри помещения – бани има два варианта:  

4.1. Когато се търси матов завършек. При необходимите минимум 3 слоя лак 

за под, за по-добра защита на покритието, единия от тях (1-ви или втори 

слой) се изпълнява с НЕ водоразтворим лак за екстериор, независимо 

гланц или сатен (задължително носете маска при нанасянето). След като 

изсъхне този слой се шкури със шкурка (320) и се обезпрашава преди да 

бъде нанесен финишният слой водоразтворим лак МАТ. Този метод е 

препоръчителен за мокрите части на банята. 

4.2. Когато се търси матов финиш в баня е възможно да се ползва и само 

водоразтворим лак САТЕН – МАТ в 2 – 3 или повече слоя. Подходящо е в 

случаите когато на пода ще има плочки, а микроцимента се ползва за 
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стените. При този вариант е възможно след обилно намокряне да се 

появят малки мокри точици, които изсъхват във времето. 

4.3. Когато се търси сатенен или гланцов завършек, се ползва само 

съответният вид НЕ водоразтворим лак за екстериор. Не се препоръчва 

употребата му в жилищни помещения особено спални. 

При смесване на двата компонента на лака се прибавя малката към по-голямата 

опаковка. Общото количество е 1 л и е достатъчно за около 10 m2 в един слой.  

При много малки квадратури (до 5 m2) по Ваша преценка би могло да разделите 

1 л лак на две части, който да се ползва за два слоя. След смесване на двата 

компонента, лака има малко отворено време за работа и не може да се ползва за 

следващ слой ако остане защото втвърдява докато изсъхне предния слой и дойде 

време за нанасяне на следващия. Когато се нанася за първи слой 

Водоразтворимият лак е възможно да бъде разреден с до 10% вода за по-добра 

покривност. В НЕводоразтворимия лак НЕ се добавя вода! 

Когато нанасяте слоевете лак по възможност съблюдавайте да ограничите 

максимално наличието на прах, косми, песъчинки, които биха могли да полепнат 

върху лака. 

* След експлоатация във времето, за да се обнови вече амортизиран слой лак е 

нужно той да се зашкури и да се нанесе отново. 

 

 

 

 

При технически въпроси, може да се свържете с нас на 0879 82 58 50 

в работно време: пон-пет 09:00 – 18:00 ч. 

 


