
UNIMARC VERNICE
LAC DILUABIL ÎN APA POLIURETANIC PENTRU LEMN DESTINAT INTERIOARELOR

cod 3160619

DESCRIERE

UNIMARC VERNICE este un produs monocomponent diluabil
în apa, utilizabil pentru lacuirea pavimentelor si produselor din
lemn destinate interioarelor.
Pentru a corespunde cât mai bine acestei destinatii, produsul a
fost formulat în asa fel încât sa fie usor de aplicat si sa aiba o
buna dilatare, rezistenta la agentii chimici prezenti în ceara si
detergenti, precum si un efect sporit antiblocking.
Produsul se usuca rapid, reducând timpii de lacuire a suportului.
Pelicula uscata are o duritate ridicata si o elasticitate optima,
conferind un aspect semilucios suprafetei tratate.
UNIMARC VERNICE poate fi aplicat pe vopsele diluabile în
apa lavabile, caracterizate de o aderenta buna, pentru a
îmbunatati performanta peliculei.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- Produse din lemn pentru interior, noi sau deja lacuite, precum:
parchet, plinte, panouri, diverse obiecte unde este necesara o
duritate mare a suprafetei.
ATENTIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce
formarea petelor întunecate aplicati fondul izolant UNIMARC
PRIMER ANTITANNINO cod 3080001/0019
Aplicarea pe vopsea alba poate altera intensitatea albului.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: dispersie apoasa poliuretanica-acrilica
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitate UNI 8902: 500 ± 100 cps a 25 °C (vâscozimetru
rotational Brookfield)
-Stralucire UNI EN ISO 2813: 30±5, unghi de aplicare 60°
-Uscare (25 °C si 65% U.R.): superficiala în 45 min; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din lemn nou sau reînnoit:
- Slefuiti usor cu glaspapir pentru a elimina fibrele ridicate ale
lemnului.
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir
stucaturile si eliminati praful.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
- Pentru a reînsufleti sau schimba nuanta suportului aplicati 2
straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 în
culoarea dorita.
- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de UNIMARC
VERNICE (primul strat diluat cu 10-20% apa), slefuind între un
strat si celalalt pentru a elimina fibrele ridicate.

Suprafete în lemn lacuite deja:
- Slefuiti pentru a elimina fibrele ridicate ale lemnului.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza
si slefuiti toate suprafetele vopsite deja.
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir
stucaturile si eliminati praful.
- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de UNIMARC
VERNICE slefuind între un strat si celalalt pentru a elimina
fibrele desprinse.

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
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol si rol.
- Cel mai bun rezultat pe suprafete mari este obtinut aplicând
produsul cu rolul de lâna cu par scurt.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregatit pentru utilizare în cazul aplicarii cu
pensula sau cu rolul. Pe lemnul nou diluati primul strat cu
15-20%, iar pentru al doilea utilizati produsul ca atare.
- Pentru aplicarile cu pistolul, diluati produsul cu 15% apa.
- Aplicati produsul în straturi succesive, la interval de cel putin 4
ore.
- Nr. straturi: se aplica 2 straturi de produs. Pentru a obtine un
grad mai mare de umplere, se recomanda aplicarea a 3 straturi.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu apa.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu
de absorbtie.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea transparenta.

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. E : lacuri si produse de impregnare pentru lemn pentru
finisare interne/externe (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130
g/l (2010)
Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe
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baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
UNIMARC VERNICE 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

Lac diluabil în apa poliuretanic monocomponent pentru
suprafete interne din lemn.
Pe suprafete interioare din lemn pregatite dinainte se aplica lacul
diluabil în apa poliuretanic UNIMARC VERNICE cod 3160619,
pe baza de dispersie apoasa poliuretanica-acrilica, 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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