UNIMARC HOBBY
VODOURIEDIŤEĽNÉHO AKRYLOVÉHO EMAILU PRE DEKORÁCIU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY
séria 301
POPIS
UNIMARC HOBBY je vodouriediteľný náter na báze
akrylových živíc vo vodnej disperzii a opticky premenlivých
pigmentov s vysokou odolnosťou voči slnečnému žiareniu.
Je ideálny pre dekoráciu či pre drobné domáce retušovanie
a opravy.
Obsiahnuté akrylové živice poskytujú produktu mimoriadnu
odolnosť voči atmosférickým vplyvom, dilatáciu a priľnavosť
na širokú škálu povrchov.
Je ľahko nanášateľný, okamžite použiteľný a aplikovateľný
na širokú škálu podkladov v exteriéroch a interiéroch. Je
dostupný vo viacerých farbách.

olupujúcich sa náterov, pleseň, soľné výkvety, silné vrstvy
starých temperových a vápenných náterov a usadený prach
- zarovnajte a vyhlaďte prípadné nerovnosti podkladu.
Praskliny, trhliny, duté miesta atď. ošetrite produktom
TAMSTUCCO,
kód
9400006/9410110
alebo
WALLSTUCCO, kód 9100019
- v prípade potreby prestierkujte omietkový podklad
vhodnou stierkovou hmotou
- ošetrite povrch fixačným náterom ATOMO, kód 8840001
alebo IDROFIS, kód 4700006
- naneste 1-2 vrstvy vyrovnávacieho náteru DECORFOND,
kód 3880019, rovnaký odtieň farby
- na suchý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC
HOBBY.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Je aplikovateľný na interiérové a exteriérové podklady ako
napr. drevo, kov, plasty a omietka.
Na použitie, ktoré nepodlieha ustanoveniam talianskej
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006 (podľa Smernice
2004/42/ES).
Produkt, dodávaný vo veľkosti balenia zlatý (0190) 0,750 l,
strieborný (0070) a medený kovový odtieň (0160) podlieha
ustanoveniam vyhlášky č. 161/2006.

Plastové povrchy (PVC):
- povrch mierne zdrsnite prebrúsením
- odmastite vhodným riedidlom
- na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy univerzálneho
základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE, kód
3350019
- naneste najskôr cca po 6 hodinách vrstvu náteru
UNIMARC HOBBY
V prípade iných plastov ako PVC odporúčame prakticky
vyskúšať priľnavosť priamo na požadovanom povrchu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
NÁVOD NA POUŽITIE
- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový vo vodnej disperzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 -1,40 kg/l
podľa farebného odtieňa.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
3 hodiny: schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.
PRÍPRAVA PODKLADU
Kovové povrchy:
- skontrolujte stav podkladu
- nové plochy povrchu odmastite vhodným riedidlom
- zbavte korózie prebrúsením, odstráňte prach a iné nánosy
a naneste jednu vrstvu náteru MARCOTECH AU METAL
PRIMER, kód 3320807.
- na suchý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC
HOBBY.
Drevené povrchy:
- pri starých náteroch odstráňte z povrchu voľné, oddelené
časti
- zarovnajte a vyhlaďte prípadné nerovnosti podkladu
- prebrúste a očistite
- na rozsiahlejšie plochy naneste 1-2 vrstvy základného
náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE, kód 3350019
- na vyschnutý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC
HOBBY.
POZOR na úpravu dreva, bohatého na taníny. Na zníženie
tvorby tmavých škvŕn treba použiť základný izolačný náter
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, kód 3080001/0019.
Omietkové plochy:
- uistite sa, že je podklad úplne suchý a vyzretý
- v prípade výskytu plesní
- odstráňte z povrchu všetky prípadné vrstvy starých,

Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suchý podklad.
- Náradie:
.štetec na detaily a malé plochy
.Na stredne veľké a väčšie plochy, pre uniformnosť použiť
valček s krátkym vlasom, striekať a lebo aplikovať
špongiou.
- Pri aplikácii valcom dodržiavať jeden smer.
- Riedenie vodou:
.štetec, valec, špongia sa používa produkt taký aký je alebo
riedený na 5%
.striekaním 10–15%.
- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Priemerná spotreba: 1 m2 s balením 0,125 L pri 1 vrstve.
Na väčšie plochy cirka 12-14 m2/l jednou vrstvou na hladké
podklady stredne savé. Pri špecifických povrchoch je
vhodné vopred overiť spotrebu skúškou.
ZAFARBENIE
Produkt sa dodáva vo farbách podľa prospektu.
USKLADNENIE
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
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séria 301
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
0,125 L: HNevstupuje do oblasti zákona smernica
2004/42/ES.
0,750 L: Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 300
g/l (2007) / 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY obsahuje max: 200 g/l VOC
Nevyžaduje označenie stupňa nebezpečnosti v zmysle
platných normatívnych požiadaviek. Produkt musí byť
používaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a
hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného
odpadu, nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so
zvláštnym odpadom. Skladujte mimo dosahu detí. Pri požití
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo
štítok. Nevylievajte zvyšky produktu do kanalizácie,
povrchových vodných tokov a spodných vôd.
Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov
produktu.
HESLO TEXTU
-----

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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