
UNIMARC FINITURA LEGNO
LAC PROTECTOR TRANSPARENT DILUABIL ÎN APA INODOR PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

cod 3180638/819

DESCRIERE

UNIMARC FINITURA LEGNO este un lac diluabil în apa
pentru protejarea si decorarea suprafetelor interioare si
exterioare din lemn.
Liantul pe baza de copolimer acrilic si absorbanti speciali ai
razelor UV permite utilizarea produsului chiar si la exterior, în
conditii de expunere puternica la agentii atmosferici si la razele
solare.
Pelicula produsa în urma aplicarii este caracterizata de o
acoperire optima si deosebit de elastica, ramânând nealterata în
ciuda variatiilor structurale naturale ale lemnului.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafete exterioare si interioare din lemn:
Suprafete din lemn noi, vechi si deja lacuite precum lambriuri,
mansarde, ferestre, balcoane, palisade, obloane, scari.
ATENTIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce
formarea petelor de culoare închisa aplicati fondul izolant
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasina acrilica în dispersie apoasa
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,10 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 800 ± 75 cps a 25 °C
(vâscozimetru rotational Brookfield)
- Stralucire UNI EN ISO 2813:
.3180819 lucioasa: >85, unghi de masurare 60°
.3180638 satinata: 20±5, unghi de masurare 60°
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 1 ora; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete de lemn nou sau decapat:
- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- 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.
- Pe lemn cu o absorbtie neregulata, tânar sau uscat, aplicati un
prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor
3130300, diluat cu 20-30% apa.
- La exterior, pentru a spori gradul de protectie a suportului, se
recomanda aplicarea a 2 straturi de UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Smirgluiti suprafetele exterioare dupa care aplicati 2 straturi de
UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat si
altul pentru a elimina fibrele desprinse
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC
FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat si altul.

Suprafete din lemn lacuit:
- Slefuiti pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- 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.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn cu o absorbtie neregulata, tânar sau uscat, aplicati un
prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor
3130300, diluat cu 20-30% apa.
- La exterior, pentru a spori gradul de protectie a suportului, se
recomanda aplicarea a 2 straturi de UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Smirgluiti suprafetele exterioare dupa care aplicati 2 straturi de
UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat si
altul pentru a elimina fibrele desprinse.
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC
FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat si altul.

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.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregatit pentru utilizare.
- În aplicarile cu pistolul diluati produsul cu maximul 5% apa.
- Aplicati produsul ca atare în straturi succesive la interval de cel
putin 6 ore.
- Nr. straturi: în aplicarile la interior si în conditii de mediu nu
foarte severe se aplica 2 straturi de produs; în caz contrar si pe
lemn nou se recomanda aplicarea în 3 straturi.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu
de absorbtie.

COLORAREA

Produsul este compatibil cu pastele colorante din sistemul
colorimetric Marcromie (pâna la maximum 5%).

DEPOZITAREA

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

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje
interne/externe (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC FINITURA LEGNO Contine max.: 130 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 protector transparent pentru interioare-exterioare.
Pe suprafete din lemn pregatite dinainte se aplica lacul protector
transparent pentru interioare-exterioare UNIMARC FINITURA
LEGNO cod 3180638/3180819, pe baza de rasini acrilice în
dispersie apoasa, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate
de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere 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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