MARCOTECH ULTRA AU40
EMALIA WODOROZCIEŃCZALNA DO LAKIEROWANIA AKRYLO-URETANOWEGO DO UŻYTKU W
POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ – PÓŁBŁYSZCZĄCA
Serie 324
OPIS
Emalia
wodorozcieńczalna
na
bazie
żywic
akrylowo-uretanowych, dobrana do lakierowania drzwi i
stolarki okiennej, twardego PVC i metalu, odpowiednio
przygotowanych. Wykonuje wykończenia dobrze chroniące
przed
czynnikami
atmosferycznymi,
o
twardości
powierzchniowej, wysokiej odporności na zarysowania i
uderzenia. Tworzy barierę przeciwko zatłuszczeniom i
zabrudzeniom, łatwą do czyszczenia detergentami do
użytku domowego. Praca w krótkim okresie czasu, dzięki
szybkiemu wysychaniu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Stosować na:
- powierzchnie drewniane stabilne wymiarowo, nowe lub już
malowane;
- powierzchnie
z
metali
żelaznych
odpowiednio
przygotowane;
- powierzchnie
cynkowane,
aluminium,
PVC,
po
wcześniejszym nałożeniu warstwy podkładu;
UWAGA na traktowanie powierzchni drewnianych bogatych
w taninę. W celu zredukowania tworzenia się ciemnych
plam, nałożyć powłokę gruntową UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO kod 3080001/0019
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
-Natura spoiwa: kopolimer akrylowo-uretanowy w dyspersji
wodnej
-Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
-Rozpuszczalnik: woda
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l w
zależności od farby
-Połysk UNI EN ISO 2813: 40, kąt odczytu 60°
-Lepkość UNI 8902: 2000 ± 300 cps. przy 25 °C
(lepkościomierz rotacyjny Brookfield).
-Otarcia powierzchni wilgotnej UN13300: Klasa 1
-Wysychanie: (25 °C i 65% wilgotności względnej): bez
kurzu 30 min.; na dotyk 1 godzina, możliwość pokrycia po 5
godzinach
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie drewniane:
- Zetrzeć papierem ściernym, w celu osunięcia uniesionych
włókien drzewnych i ostrych krawędzi.
- Usunąć ewentualne warstwy łuszczącej się starej farby i
przeszlifować wszystkie wcześniej malowane powierzchnie.
- Usunąć ewentualną żywicę za pomocą odpowiedniego
rozpuszczalnika.
- Zaszpachlować niedociągnięcia kitem syntetycznym.
Zetrzeć papierem ściernym wypełnienia i usunąć kurz.
- Nakładać, na powierzchnię czystą i suchą, farbę
podkładową UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335
lub MARCONOL ORIENTALITE seria 145 lub wersję
RAPID seria 144.
- Przystąpić do nałożenia 2 warstw MARCOTECH ULTRA.
Powierzchnie z metali żelaznych:
- Usunąć mechanicznie lub ręcznie zgorzeliny walcownicze

źle przylegające i ewentualne ślady rdzy.
- Usunąć ewentualne warstwy starej farby źle przylegające i
zetrzeć papierem ściernym całą powierzchnię.
- Odtłuścić powierzchnię odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Usunąć wszystkie ślady kurzu i zabrudzeń.
- Nałożyć, na powierzchnię czystą i suchą, 1-2 warstwy
ochrony antykorozyjnej PRIMER 1630307.
- Nałożyć 2 warstwy MARCOTECH ULTRA.
Powierzchnie cynkowane, aluminiowe i lekkie stopy:
- Usunąć mechanicznie lub ręcznie ewentualne ślady
utlenienia.
- Starannie odtłuścić odpowiednim roztworem zasadowym
lub rozpuszczalnikiem.
- Usunąć ewentualne warstwy starej farby źle przylegające i
zetrzeć papierem ściernym całą powierzchnię, w celu
nadania jej porowatości.
- Usunąć wszystkie ślady kurzu i nałożyć, na czystą i suchą
powierzchnię, 1-2 warstwy ochrony antykorozyjnej PRIMER
1630307.
- Nałożyć 2 warstwy MARCOTECH ULTRA.
Powierzchnie z plastiku (PVC):
- Obrobić powierzchnię papierem ściernym w celu nadania
jej lekkiej szorstkości.
- Odtłuścić powierzchnię odpowiednim rozpuszczalnikiem i
oczyścić ją.
- Na powierzchnię czystą i suchą nałożyć 2 warstwy
UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335 lub 1-2
warstwy PRIMER 1630307.
- Nałożyć 2 warstwy MARCOTECH ULTRA.
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, wałek do emalii, urządzenie
natryskowe.
-Rozcieńczalnik: woda.
-Rozcieńczenie:
.Pędzel/wałek gotowe do użycia lub max 5%;
.Airless max 5% (średnica dyszy 0.011-0.015 mm, ciśnienie
około 200 bar);
.Niskie ciśnienie max 20% (średnica dyszy 1.8-2.2 mm,
ciśnienie powietrza około 0.5 bar);
.Wysokie ciśnienie max 20% (średnica dyszy 2-2.5 mm,
ciśnienie powietrza około 2-3 bar).
-Warstwy: 2.
-Mycie narzędzi należy wykonać wodą natychmiast po
użyciu.
-Orientacyjna wydajność: 6-7 m2/l na 2 warstwy, wykonując
grubość suchą 60 mikrometrów.
BARWIENIE
Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego.
W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich
wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/2

MARCOTECH ULTRA AU40 - v.2019-04-04

MARCOTECH ULTRA AU40
EMALIA WODOROZCIEŃCZALNA DO LAKIEROWANIA AKRYLO-URETANOWEGO DO UŻYTKU W
POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ – PÓŁBŁYSZCZĄCA
Serie 324
MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/d: Farby wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń i
okładzin drewnianych, metalowych lub plastykowych (WB):
130 g/l (2010)
Zawiera maks.: 100 g/l LZO
Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w
środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do
wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie
wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków
wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz
karta charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Emalia wodorozcieńczalna akrylowo-uretanowa do użytku
w pomieszczeniach i na zewnątrz - półbłyszcząca.
Nakładanie, na powierzchnie wcześniej przygotowane,
emalii wodorozcieńczalnej MARCOTECH ULTRA AU40
serie 324, na bazie żywic akrylowo-uretanowych w
dyspersji wodnej i pigmentów barwiących o wysokiej
odporności na światło, co najmniej 2 warstwy, przy
minimalnym zużyciu 140 ml/m2.
Dostawa i nałożenie materiału € ................. za m2.

Firma SAN MARCO GROUP 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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