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O Marmorino é uma argamassa de cal para utilização 
exclusivas em interiores. Com esta argamassa, 
podem-se produzir superfícies com brilho acetinado e 
em combinação com o Stuccolustro Capa Fina da 
Kreidezeit superfícies muito brilhantes. 
O Marmorino é aplicado em duas camadas com 
uma espessura de 1,5 - 2mm. Dada a espessura e 
granulado da argamassa, obtêm-se outras estruturas 
diferentes do que com o Stuccolustro ou Stuccolustro 
Capa Fina. Obtêm-se, por exemplo, superfícies 
menos estruturadas, brilhantes, semelhantes a 
mármore. 
Através da elevada alcalinidade, a Marmorino actua, de 
modo natural, como fungicida e pode-se, por isso, 
aplicá-la também, sem quaisquer problemas, em 
compartimentos húmidos. 
 
APLICAÇÃO 
É própria para a aplicação em paredes e tectos no 
interior sobre argamassas de cal e de cimento com 
absorção uniforme sem tratamento. Noutros fundos, 
deve-se dar uma primeira demão e, de seguida, alisar 
com uma espátula com argamassa de cal aglutinante - 
fina - (art. 967 - 969). Os fundos inadequados são, por 
exemplo, tintas de impressão e pinturas de cal, tintas a 
óleo, tintas látex, camadas com um revestimento 
plástico, madeira, materiais derivados de madeira, 
metal, assim como todas as superfícies lisas, sem 
capacidade de absorção e fundos permanentemente 
húmidos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- pó para misturar com água 
- cor: branco 
- aberta à difusão, permeável ao vapor da água 
- branco natural através de mármore moído fino 
- sem  branco de titânio 
- hidrófugo após o tratamento com Sabão de 
polimento KREIDEZEIT  
- viscosidade: pastosa, depois de misturar com água 
 
COMPOSIÇÃO 
Granulado de mármore, hidrato de calcário de 
mármore, mármore moído, celulose, argilas, terra 
diatomáceas, metilcelulose. 
 
FERRAMENTAS ADEQUADAS 
Ferramentas adequadas são colheres de Veneza, 
colheres de aço para molas. 
Ferramentas excelentes na gama KREIDEZEIT: Colher 
de Veneza 200 x 80 mm     (art. K 4227) colher de 
Veneza 240 x 100 mm  (art. K 4228) colher de aço 
para molas 200 x 80 mm (art. K 4225) 
 
 
 

PREPARAÇÃO DO FUNDO 
O fundo tem de ser resistente, deve estar limpo, seco, 
firme, isento de gorduras e de substâncias com 
infiltrações e que coloram. 
- Remover cuidadosamente as tintas de impressão, os 
restos de cola de papel de parede e outras pinturas de 
cal antigas não aderentes e soltas. 
- Remover acumulações de aglutinantes e de pele 
de cal nas superfícies das argamassas. 
- Remover restos de argamassa de muro soltas e 
retocar com material do mesmo tipo. 
- Varrer os fundos com areias. 
- Remover os restos de óleo de descofragem do 
betão. 
- Limpar os locais minerais com formação de bolor com 
solução alcalina de soda (art. 993). 
 
MISTURAR 
Colocar e misturar o pó necessário em água limpa e 
fria até obter uma massa sem formação de coágulos. 
Utilize, para tal, uma máquina agitadora resistente. De 
vez em quando, raspar a beira do balde com uma 
colher. Deixar inchar no mín. 20 minutos. Antes do 
tratamento, agitar novamente.   
 
Recomendações: misturar a massa de aparelhar no 
dia anterior ao tratamento e tapá-la com uma película. 
Assim, obtém-se uma melhor consistência. 
 
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA 
1 kg de pó + 450 ml de água 
 
MATIZAÇÃO 
A Marmorino pode ser matizada com pigmentos de cal 
até 10 % do peso. Exemplo: 10 kg de Marmorino 
podem ser matizados com 1000 g de pigmentos, no 
máximo. As matizações apenas podem ser efectuadas 
com pigmentos de óxido de ferro puros até, no máx., 
5 % do peso. 
Adicionar os pigmentos directamente na água, sem 
que haja formação de coágulos, antes de agitar a 
massa de aparelhar. Para a afinação da tinta, formar 
uma pasta e adicioná-la à massa de aparelhar pronta. 
Para que a massa fique homogénea, esta deve ser 
cuidadosamente misturada. De vez em quando, é 
aconselhável raspar com uma colher a beira do balde e 
vazar toda a massa para outro balde limpo. Assim, 
assegura-se de que nos cantos dos baldes não 
permaneça massa por mexer. 
 
TRATAMENTO 
Temperatura de tratamento mínima de 8°C. 
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1.) Primário 
Dar a primeira demão de primário Gekkkosol Fino em 
fundos com capacidades de absorção diferentes.  
2.) Nivelamento da estrutura 
Em argamassas de cal e bastarda de absorção 
uniforme sem tratamento, pode-se eventualmente 
prescindir de uma camada intermédia. Noutros fundos, 
deve-se dar a primeira demão e alisar com uma 
espátula com argamassa de cal aglutinante - fina - 
(art. 967 - 969). 
 
Aplicar Marmorino  
Remover acumulações de aglutinantes e de pele de cal 
nas superfícies das argamassas. Pré-humedecer  
o fundo. Ap l i ca r  a  Marm orino em duas 
camadas. 
 
1.ª camada 
Aplicar a Marmorino, com uma pá, em toda a superfície 
pouco acima da espessura do granulado (cerca de 
1mm) em camadas uniformes e deixar actuar. A 
primeira camada não deve ser alisada ou comprimida 
para brilhar. 
2.ª camada 
Aplicar a Marmorino com uma colher em toda a 
superfície pouco acima da espessura do granulado 
(cerca de 1mm) em camadas uniformes e deixar 
actuar. Logo que a Marmorino actue, pode-se 
comprimir com a colher. 
O tempo da compactação depende da capacidade de 
absorção e da humidade residual do fundo, assim 
como das condições ambientais, que podem variar 
bastante. Quando a superfície estiver resistente à 
pressão, aplica-se o Sabão de Polir Kreidezeit 
(art. 199) abundantemente com um pincel macio. 
Depois de actuar ligeiramente, alisar com uma espátula 
e retirar o excedente. Deste modo, obtém-se mais 
brilho e a superfície torna-se repelente da sujidade e 
hidrófuga. Do ponto de vista químico, obtém-se um 
sabão de cal insolúvel na água, pois o sabão reage 
com a cal no fundo. 
Versão alternativa 
Em vez de compactar a 2.ª camada com o Marmorino 
e comprimir para um acabamento acetinado, pode-se 
aplicar uma camada adicional de Stuccolustro Capa 
Fina Kreidezeit sobre a 2.ª camada moderadamente 
compactada. O Stuccolustro Capa Fina Kreidezeit 
prepara-se de modo mais fluído e é aplicada numa 
camada muito fina com uma espátula, compactada e 
ensaboada como acima explicado. 
 
 
 
 
 
 

TRATAMENTO SEGUINTE 
A Cera púnica KREIDEZEIT (art. 197) 
pode, adicionalmente, após no mínimo 24 horas de 
tempo de espera, ser aplicada em camadas finas 
com uma colher de Veneza, e depois de secar, ser 
polida com a colher. 
 
EFEITOS ESPECIAIS 
A cera púnica pode ser tonalizada com pigmentos de 
brilho de pérola para atingir efeitos metálicos e de 
interferência. Pode encontrar uma selecção 
abrangente no nosso programa de fornecimento (art. 
1.10 - 4.22). 
Com moldes, conseguem-se desenhar orlas bonitas. 
Se utilizar os moldes com Cera Kreidezeit (art. 
511) nas superfícies alisadas, a Marmorino fica, 
neste sítio, com uma cor mais escura e profunda. 
Assim, obtém-se um aspecto sublime e um brilho 
aveludado. Os catálogos dos moldes podem ser 
adquiridos na KREIDEZEIT. 
 
TEMPOS DE SECAGEM 
Seco após cerca de 24 h a 20°C e 65% 
de humidade do ar relativa. 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 
Imediatamente após utilização, com água. 
 
QUANTIDADES 
Cerca de 2 kg de pó / m² para duas camadas 
 
TAMANHO DOS RECIPIENTES 
art. 988.1  - 2,5 kg 
art. 988.2- 5 kg  
art. 988.3 -     10 kg 
art. 988.4 -   25 kg 
Consulte os preços na lista de preços actual. 
 
ARMAZENAGEM 
Se for armazenada num local seco e isento de 
geadas, pode ser conservada durante 2 anos, no 
mínimo. 
Os resíduos secos do produto podem ser eliminados 
juntamente com o lixo doméstico. 
 
ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS  
Não eliminar os resíduos do produto na rede de  
esgotos. Os resíduos secos do produto podem ser  
eliminados juntamente com o lixo doméstico. Deposite 
os recipientes vazios nos pontos de recolha 
adequados. 
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CLASSIFICAÇÃO 
Xi, irritante 
 
INDICAÇÕES 
Contém hidróxido de cálcio. Irrita a pele. Risco de 
lesões oculares graves. Não inspire o pó. Evite o 
contacto com a pele ou com os olhos. Se tiver 
contacto com a pele, lavar com água. No caso de 
contacto com os olhos, lavar imediatamente bem com 
água e consultar um médico. Usar óculos / luvas de 
protecção. Mantenha fora do alcance de 
crianças. 
Ter atenção a possíveis alergias à substância natural. 
 
Dado que os trabalhos de técnica de alisamento 
exigem uma excelente habilidade artesanal, 
aconselha-mos a frequentar, nas nossas instalações, 
um seminário de técnicas de alisamento. Pode 
encontrar as datas na nossa página web 
www.embarro.com. 
 
A informação anterior foi compilada com base na nossa 
experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de 
aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas 
características das superfícies, não podem ser assumidas 
responsabilidades ou obrigações legais relativamente às 
recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se 
testar a adequabilidade do produto (pintura de ensaio). A 
validade do texto termina com revisões ou modificações do 
produto. 
As informações actualizadas sobre o produto podem ser 
obtidas directamente na Kreidezeit ou na Internet em: 
www.kreidezeit.de.  
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