UNIMARC HOBBY
LAKIER AKRYLOWY ROZPUSZCZALNIKOWY DO DEKORACJI I BRICOLAGE - WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY
seria 301
OPIS
UNIMARC HOBBY jest produktem rozpuszczalnikowym,
składającym się z żywic akrylowych w dyspersji wodnej i z
pigmentów opalizujących odpornych na światło.
Idealny zarówno do dekoracji, jak i do niewielkich,
samodzielnych poprawek.
Żywice, z których jest złożony, nadają mu doskonałą
wytrzymałość na czynniki atmosferyczne, rozszerzalność i
przyleganie do różnych rodzajów podkładu.
Łatwo nakładalny, gotowy do użycia, do ogólnego
zastosowania na różnych podkładach zewnętrznych i
wewnętrznych. Dostępny w różnych kolorach.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Do zastosowania na podłożach wewnętrznych i
zewnętrznych, takich jak: drewno, metal, materiały
plastikowe, tynk.
Do użytku nieregulowanego Dyrektywą Europejską
2004/42/WE (LZO)
Produkt w opakowaniach 0,750 L złoto (0190), srebro
(0070) i miedź (0160), zawiera się w zakresie Dyrektywy
2004/42/WE.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
-Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
-Rozpuszczalnik: woda
-Gęstość UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l zależnie od
farb
-Wysychanie: (25 °C i 65% wilgotności względnej): na
dotyk 3 godziny, możliwość pokrycia po 6 godzinach.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie metalowe:
- Sprawdzić stan podkładu.
- W przypadku nowych powierzchni odtłuścić podkład
odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- W przypadku rdzy wyczyścić papierem ściernym, oczyścić
z pyłu i nałożyć warstwę MARCOTECH AU METAL
PRIMER kod 3320807.
- Na powierzchnię oczyszczoną i suchą nałożyć UNIMARC
HOBBY.
Powierzchnie drewniane:
- w przypadku starych farb usunąć złuszczenia i fragmenty
nie przylegające.
- Wyrównać nieregularności podkładu.
- Wyczyścić papierem ściernym i oczyścić z kurzu.
- Na bardziej rozległych powierzchniach nałożyć 1-2
warstwy podkładu UNIMARC FONDO UNIVERSALE kod
3350019.
- Na powierzchnię oczyszczoną i niezawilgoconą nałożyć
UNIMARC HOBBY.
UWAGA na powierzchnie drewniane bogate w garbniki. W
celu zredukowania tworzenia się ciemnych plam, nałożyć
powłokę gruntową UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kod
3080001/0019.

dojrzałe.
- W przypadku pleśni
- Usunąć ewentualne nieprzylegające warstwy starej farby,
takie jak pleśń, wykwity solne, nadmierne warstwy farb
wapiennych lub temperowych, osady kurzu.
- Wyrównać nieregularności podłoża, wyrównać dziury,
rysy, szczeliny i wybrzuszenia za pomocą szpachli
TAMSTUCCO kod 9400006/9410110 lub WALLSTUCCO
kod 9100019.
- Wykonać ewentualne zacieranie tynku odpowiednia
gładzią.
- Utrwalić powierzchnię utrwalaczem ATOMO kod 8840001
lub IDROFIS kod 4700006.
- Nałożyć
1-2
warstwy
podkładu
wyrównującego
DECORFOND kod 3880019 dopasowanego.
- Na powierzchnię oczyszczoną i suchą nałożyć UNIMARC
HOBBY.
Powierzchnie z plastiku (PVC):
- Obrobić powierzchnię papierem ściernym w celu nadania
jej lekkiej szorstkości.
- Odtłuścić odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Na powierzchnię czystą i suchą nałożyć 1-2 warstwy
podkładu UNIMARC FONDO UNIVERSALE kod 3350019.
- Po co najmniej 6 godzinach przystąpić do nakładania
UNIMARC HOBBY.
Na materiałach plastikowych innych niż PVC należy
sprawdzić przyleganie produktu poprzez próby praktyczne
na danym podłożu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
-Narzędzia:
.pędzel do poprawek i małych powierzchni;
.na powierzchniach średnich i dużych, dla lepszej
równomierności, nakładać wałkiem z krótkim włosem,
natryskiem, gąbką.
-Przy nakładaniu wałkiem należy wykonywać czynność w
jedną stronę.
-Rozcieńczanie wodą:
. do pędzla, wałka i gąbki gotowy do użycia lub maksimum
5%;
. do natrysku 10-15%.
-Liczba warstw: co najmniej 2 warstwy.
-Mycie narzędzi należy wykonać wodą natychmiast po
użyciu.
-Orientacyjna wydajność: około 1 metra kwadratowego na
opakowanie 0,125 l, przy nakładaniu 1 warstwy produktu.
Dla większych powierzchni około 12-14 m2/l przy warstwie
na podłożach gładkich i średnio chłonnych. Należy określić
wydajność efektywną za pomocą wstępnej próby na danym
podłożu.
BARWIENIE
Produkt dostępny jest w różnych kolorach.

Powierzchnie tynkowe:
- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i
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MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Mini opakowania nie wchodzą w zakres Dyrektywy
Europejskiej dla LZO 2004/42/WE.
Tylko dla opakowań 0,750 l:
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE) Kat. A/l:
Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Zawiera maksymalnie: 200 g/l LZO
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
w
karcie
charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
-----

Firma COLORIFICIO SAN MARCO gwarantuje, że informacje
zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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