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Alle producten en diensten worden geleverd volgens de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat wij niet bekend zijn met de wijze waarop en de 
omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt en op de verwerking van onze producten geen invloed hebben, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als 
gevolg van de verwerking van onze producten uitgesloten. Deze technische specificaties d.d. 1-10-2014 zijn informatief en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.  

  
 
faroni.com  

Finitura Grosso & Fino  
 
Productbeschrijving: 

 
Eén component-product op basis van synthetische co-polymeren, oplosmiddelvrij, microvezel en 
kwarts / silica-mengsel, pigmenten ,ect. Geschikt voor op verticale en horizontale oppervlakken. 
 
Uiterst veelzijdig product dat een hoge kwaliteit, uitstekende duurzaamheid en goede elasticiteit combineert. 
Het beantwoordt aan de behoeften van creativiteit, waardoor genuanceerde spateleffecten kunnen worden 
gecreëerd, zowel mat als zijde glanzend.  
 
                                                               

Eigenschappen en voordelen  
 
Oplosmiddel- en weekmaker vrij.  
Bijna alle RAL en NCS kleuren. 
Eenvoudige verwerking. 
1 component ( readty to use ). 
Licht elastisch  
 

Kenmerken 
  
Dichtheid bij 20°C : 1,60- 1,65 g/cm3 * 
Vaste stofgehalte:  95 % ( ± 2 ) ** 
Viscositeit 23°C:  Thixotroop  *** 
Stof droog na bij 20°C: ca. 3  uur 
Beloopbaar bij 20°C: ca. 4 uur (  bij 20°C / 50 % Rlv ) 
Chemisch belastbaar: na 7 dagen 
Potlife: nvt  
Treksterkte: > 1,5 N/mm2 (beton) 
 
Opslag  
 
Houdbaarheid: bij goede opslag 12 maanden. 
Vorstbestendig: nee ( bevat water )   

 

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke 

waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.  

 

Werkbeschrijving 

Voorafgaand dient er een primer aangebrqacht te worden van Faroni. Deze p[rimer dient vol en zat afgezand te worden met quartz 01-03 mm. 

Meng de Finitura Grosso 1 minuut mechanisch op tot de pigmenten in zijn geheel doorgemengd zijn ( 1 kleur is ). 
Giet de Finitura Grosso over in een schone emmer. Nooit direct uit de geleverde verpakkingen werken.  
Meng de Finitura Grosso nogmaals 1 minuut in de schone emmer. Gereedschap direct schoonmaken met water.  
Gebruik ten alle tijden handschoenen.  
Breng de Finitura Grosso aan met een RVS spaan. De ‘spaanslagen’ die ontstaan met het aanbrengen van de Finitura Grosso maken het effect. 
Hoe gladder er gesmeerd wordt hoe rustiger ( minder effecten ) de uiteindelijke uitstraling.  
Verbruik Finitura Grosso : ca  700 - 900 gram /m2 ( uitgaande van een geëgaliseerde ondergrond )  
Trek overtrek schoenen aan wanneer men over de uitgeharde  Finitura Grosso heen loopt. De Finitura Grosso kan op sommige plaatsen nog 
poreus zijn. Hierdoor kan hij vuil aantrekken die lastig / niet te verwijderen is. 
 
Na uitharding ( de opeenvolgende dag ) de Finitura Grosso licht schuren met korrel P180 om een gladder effect te creëren. Maak daarna het 
oppervlak goed stofvrij.  
Let op met stofzuigen en schuren dat er geen zwarte strepen van b.v. de stofzuigerslag ,wielen of schuurgaas op de vloer terecht 
komen. Deze zijn niet meer te verwijderen.  
Meng de Finitura Fino 1 minuut mechanisch op tot de pigmenten in zijn geheel doorgemengd zijn (1 kleur is). Giet de Finitura Fino over in een 
schone emmer. Nooit direct uit de geleverde verpakkingen werken. 
Meng de Finitura Fino nogmaals 1 minuut in de schone emmer. Gereedschap direct schoonmaken met water.  
Gebruik ten alle tijden handschoenen.  
Schrap de Finitura Fino over de Finitura Grosso met een RVS spaan. Laat geen plassen of rullen liggen. Hierdoor wordt het oppervlak glad 
afgewerkt.  
Verbruik Finitura Fino : ca  200 - 400 gram /m2  ( afhankelijk van de ruwheid van de Grosso ). 
Om de Finitura 100 % waterdicht en vulafstotend te maken doent deze afgewert te worden met b.v. de PU 230.  
 

Waarschuwing ! 
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Het is niet raadzaam om, zelfs met de Grosso-versie, diktes groter dan 2 mm in een enkele toepassing uit te voeren, aangezien er de 

mogelijkheid is dat het product kan gaan scheuren. Dikkere lagen in meer lagen aanbrengen 

 

Voorwaarden voor optimale verwerking 

De Finitura is een oplosmiddelvrije product, maar geeft tijdens de uitharding wel een speciale geur af.  

Tijdens de werkzaamheden de werkruimte te allen tijde ventileren.  

De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. 

Het dauwpunt dient 3°C hoger te zijn dan het oppervlaktempratuur om condensatie te voorkomen. 

Verwerking bij minimaal 10°C en maximaal 30°C. 

De ondergrond moet droog zijn (beneden 3,5% CM meting). 

De ondergrond dient een hechtsterkte te hebben van min. 1,5 N/mm2. 

De ondergrond mag geen onthechtende eigen en betonvreemde stoffen bevatten. 

 

Verwerkingstempratuur  

Ondergrens : + 10 °C 

Bovengrens : + 30°C 

 

Verpakkingseenheden 

Verpakking 5 en 10 kg   ( standaard 10 kg. 44 stuks van 10 kg op een pallet )  
 
 

Mengverhouding  

nvt 

 

Mengmethode 

Product wordt in afgestemde verhoudingen geleverd. 

Product dient op de volgende wijze gemengd te worden: 

1. Component  oproeren . 
2. Het product  overgieten in een schone emmer nogmaals doorroeren en dan pas verwerken. 

 

NIET UIT DE GELEVERDE VERPAKKINGEN WERKEN! 

 

 Voorzorgsmaatregelen 
Als bij de opening van de verpakking de producten slechte eigenschappen vertonen, waaronder verdikking, kristallisatie, verstijfseling, 
sedimentatie, flotatie, enz . door onjuiste opslag van het materiaal (temperatuur / vochtigheid) zowel tijdens transport als in het uiteindelijke 
magazijn of voor gebruik na de houdbaarheidsdatum, wordt het gebruik niet aanbevolen 
 
 
 
Faroni 
Centrumbaan 1080 
2841 MH MOORDRECHT 
085-4844222 
 
 
 
 
 
    * ASTM D 1475 

  **  ASTM D 2369  

***   ASTM D 2196  


