
UNIMARC FLOOR
FINISAJ DILUABIL ÎN APA PENTRU TERENURI DE TENIS SI PAVIMENTE DIN CIMENT

seria 330

DESCRIERE

UNIMARC FLOOR este o vopsea diluabila în apa pe baza de
liant acrilic în dispersie apoasa, destinata vopsirii terenurilor de
tenis din ciment sau suprafetelor din ciment destinate utilizarii
domestice, cu solicitare moderata.
Produsul se caracterizeaza printr-o rezistenta ridicata la erodare
si la agentii atmosferici în general.
UNIMARC FLOOR adera puternic la fondul din ciment,
asigurând o practicabilitate optima si o durata mare a finisarii.
Ca toate produsele din linia celor diluabile în apa, UNIMARC
FLOOR este usor de aplicat si caracterizat printr-o uscare rapida.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe pavimente din ciment pentru uz domestic,
constituite din aglomerate din ciment cu incluziuni medii-fine,
specifice terenurilor de tenis.
UNIMARC FLOOR nu este adecvat pentru pavimentele de tip
industrial atunci când este necesara o rezistenta chimica ridicata
(contact cu benzina, gazolina, diferiti solventi) sau cu o solicitare
mecanica mare. Pentru aceasta utilizare consultati fisa tehnica
nr. 780 a produsului TRAFFIC s. 871.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa si
incluziuni silicoase
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.360-1.460 kg/l în
functie de culoare
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 15000 ± 3200 cps la 25
°C (vâscozimetru rotational Brookfield).
-Granulometrie medie: 60 microni
-Rezistenta la spalare UNI 10560: optima, >10000 cicluri
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 min.; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 10-12 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Pavimente din ciment:
-Asigurati-va ca suportul este bine uscat si complet maturat.
-Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie
consistenta si nu trebuie sa aiba tendinte de farâmitare. În caz
contrar, refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
-Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, scorojelile,
crapaturile si denivelarile pot fi tratate cu produse pe baza de
ciment.
-Controlati starea vopselelor precedente. Partile care nu sunt
perfect aderente trebuie eliminate.
-Eliminati depunerile de praf, smog si altele prin periere sau
spalare.
-Daca este necesar, utilizati fixativul ISOMARC 4410111 diluat
cu Dil. Sintetic 5210011.
-Aplicati doua straturi de produs diluat în mod adecvat.

INDICATIIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
-Suportul trebuie sa fie uscat
-Unelte: pensula, rol, pistol.
-Dilutie: pentru primul strat diluati cu 30-50% apa; pentru al
doilea, cu 10-20%.
-Nr. straturi: 2 straturi
-Consum indicativ: 6-8 mp/l la 2 straturi. Consumul în cauza se
refera la un suport cu grad mediu de absorbtie. Este indicata
determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe
suportul în cauza.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu

apa.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile: gri, rosu oxid, verde.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 3 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe
baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
UNIMARC FLOOR Contine max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj pentru terenuri de tenis si pavimente din ciment.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica finisajul diluabil în apa,
inodor, pentru terenuri de tenis si pavimente din ciment
UNIMARC FLOOR seria 330, pe baza de copolimer acrilic în
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dispersie apoasa si incluziuni silicoase, în cel putin 2 straturi, în
cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizarea si punerea în lucru a materialului € ................. per
mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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