
Poliravimo muilas „Glätteseife“

Bendra informacija
Marselio muilas gaminamas Marselyje nuo 17-ojo amžiaus, 
tačiau jo receptūra nepasikeitė iki šių dienų. Verdant šį muilą, 
naudojami alyvmedžių aliejai, dažniausiai–alyvuogių aliejus. 
Kad  lengviau  tirptų,  jis  smulkinamas.  Naudojamas  labai 
plačiai,  nes  jo  sudėtyje  nėra  aktyvių,  paviršių  veikiančių 
dirbtinių  medžiagų, konservantų ir  kt.  priedų.  Pakankama 
šarmine  reakcija  pasižymintys,  dekoratyviniais  tinkais 
„Stuccolustro“,  „Stucco  Feinspachtel“  arba  „Tadelakt“, 
tinkuoti  paviršiai  padengiami  vandeniu  atskiestu  Marselio 
muilu. Šio muilo dalis pavirsta į kalkinį muilą, kuris suteikia 
paviršiui  vandens  ir  nešvarumų  atstumiančių  savybių, 
nepažeidžiant  turimų  difuzinių,  t.y.  leidžiant  paviršiui 
„kvėpuoti“.
Vartojimas
Poliravimo muilas „Glätteseife“ naudojamas didelį blizgesio 
efektą duodančių dekoratyviniu tinku „Stuccolustro“, „Stucco 
Feinspachtel“  arba „Tadelakt“ padengtų paviršių apdorojimo 
užbaigimui.
Savybės
—tiksotropinis  (skystėja  dėl  mechaninio  poveikio  ir  jam 
išnykus grįžta į pradinę būseną);
—skaidrus;
—atstumiantis vandenį ir nešvarumus;
—augalinės kilmės;
—be tirpiklių (tirpsta vandenyje).
Sudėtis
Marselio  muilas  (alyvuogių  muilas)  „Marseiller  Seife“, 
aglomeruotas kalkių vanduo, silicio rūgštis.
Apdorojimas
Dekoratyvinis tinkas „Stuccolustro  “:  
Leisti  dekoratyvinio  tinko  „Stuccolustro“  paskutiniam 
sluoksniui  1-2  val.  džiūti.  Po  to  paviršių  padengti  muilo 
„Glätteseife“ tolygiu sluoksniu minkštu tamponu ir  baigiant 
išblizginti „karšta mente“, naudojant venecijietišką mentę (Art. 
K  4227/4228) arba plieno mentę (Art.  K  4225),  kuri  būtų 
įkaitinta karšta orapūte iki  60-80°C  temperatūros.  Mentės 
kaitinimą  reikia  periodiškai  po  neilgo  laiko  tarpo  kartoti. 
Prasminga dirbti  2 mentėmis, kad viena iš  jų dirbant, kita 
būtų kaitinama.
Dekoratyvinis tinkas „Tadelakt  “:  
Muilą „Glätteseife“ dengti minkštu teptuku. Po neilgo stingimo 
laiko  poliruoti  akmeniu.  Atsiranda  geresnis  blizgesys,  ir 
paviršius  įgauna  vandenį  ir  nešvarumus  atstumiančių 
savybių,  tinkančių  drėgnoms patalpoms.  Tinku  „Tadelakt“ 
apdorotose  patalpose,  kurių  paviršiai  pastoviai  aptaškomi 
vandeniu, 1–asis muilo sluoksnis privalo džiūti 2-3 dienas ir 
tik po to dengiamas 2-asis muilo sluoksnis. Poliruojama ir 
blizginama plastiku padengtu minkštos medžiagos kamuoliu.
Tinku  „Stuccolustro“,  „„Tadelakt“,    „Stucco  Feinspachtel“   
padengtų paviršių valymas:
Nešvarumus valyti alyvuogių muilo „Marseiller Seife““ šarmu 
minkšta šluoste arba kempine. 
Suvartojimas
Apie 50 ml / m2.
Pakuotės
Art. 199 400 ml;
art. 200 800 ml.
Laikymas
Vėsioje (>0°C) vietoje sandariai uždarytas poliravimo muilas 
„Glätteseife“ gali būti patvarus mažiausiai 1 metus. 

Įrankių valymas
Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti šiltu vandeniu.
Utilizacija
Sausus likučius  galima išmesti  į  buitinių atliekų konteinerį 
arba panaudoti teptukų plovimui.

Ženklinimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Saugotis, kad nepatektų į akis. Patekus, akis plauti su atmerktais 
vokais  dideliu  vandens  kiekiu.  Galimi  alergijos  gamtinėms 
medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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