UNIMARC SMALTO PER RADIATORI
VODOU RIEDITEĽNÝ LAK HLADKÝ ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM
kód 3340460
POPIS
UNIMARC SMALTO PER RADIATORI je vodou riediteľný
lak na báze akrylátových živíc, na hladké vrchné nátery
výhrevných elementov. Je bez zápachu, preto je obzvlášť
vhodný na nátery v interiéroch.
Výrobok je vytvorený spôsobom aby odolával zvýšeným
teplotám bez toho, aby sa poškodil a aby uľahčoval aj krytie
hrán a okrajov.
Akrylátové živice, z ktorých je zložený, poskytujú produktu
zvýšenú umývaciu schopnosť, odolnosť voči vyblednutiu a
dobrú priľnavosť na rôznych typoch podkladu.
Ako všetky produkty vodou riediteľnej línie, aj UNIMARC
SMALTO PER RADIATORI je ľahko aplikovateľný a rýchlo
vysychajúci.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Použiteľný na kovové výhrevné elementy:
Hladký konečný náter na radiátory a tepelné konvertory.
Použiteľný na oceľové, liatinové a neanodizované hliníkové
radiátory.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový vo vodnej disperzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,23 ± 0,05 kg/l
- Lesk UNI EN ISO 2813: 25±5, uhol snímania 60°
- Viskozita UNI 8902: 7500 ± 500 cps pri 25 °C (rotačný
viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 minút; schopný náteru ďalšej vrstvy po 6 hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy zo železného kovu:
- Pomocou mechanického alebo ručného očistenia
odstrániť odlupujúce sa okuje po valcovaní a každú stopu
korózie.
- Odstrániť prípadné slabo priľnavé vrstvy starých náterov a
obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.
- Odmastiť podklad s Diluente Nitro.
- Odstrániť všetky zvyšky prachu a špinu.
- Naniesť na úplne vysušený povrch MARCOTECH AU
METAL PRIMER 3320807.
- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom,
naniesť ako základ, 2 vrstvy antikorózneho univerzálneho
základného náteru PRIMER 1630307.
- Naniesť 1 - 2 vrstvy UNIMARC SMALTO PER
RADIATORI.
Pozinkované povrchy, hliníkové a z ľahkých zliatin:
- Odstrániť prípadné stopy oxidov mechanickým alebo
ručným očistením.
- Dôkladne odmastiť vhodnými zásaditými roztokmi alebo
riedidlom.
- Odstrániť prípadné slabo priľnavé vrstvy starých náterov a
obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.
- Odstrániť každú stopu prachu a, na úplne suchý povrch,
pristúpiť k nanášaniu MARCOTECH AU METAL PRIMER
3320807 v zónach, ktoré vykazovali koróziu.

- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom
naniesť ako základ 2 vrstvy antikorózneho univerzálneho
základného náteru PRIMER 1630307.
- Naniesť 2 vrstvy UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.
* Súčasti z liatiny majú zvýšenú drsnosť povrchu. Dávať
pozor, aby protikorózna vrstva súvislo pokrývala hroty na
povrchu.
NÁVOD NA POUŽITIE
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, valček a striekanie.
- Pri nanášaní štetcom a valčekom sa neriedi.
- Pri nanášaní striekaním sa riedi vodou na 10 -15%.
- Normálne sa nanášajú dve vrstvy, avšak produkt má
zvýšenú kryciu schopnosť a môže byť nanesený aj v jednej
vrstve.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m2/l na 2 vrstvy čo zodpovedá
40 mikrónom hrúbky po vyschnutí.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
ZAFARBENIE
Biely produkt v predaji je zafarbiteľný pomocou Sistema
Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO séria 548.
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.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. D: nátery pre konečnú úpravu a pre vnútorné /
vonkajšie obklady z dreva a kovu (základ voda): 150 g/l
(2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC SMALTO PER RADIATORI obsahuje max: 130
g/l VOC
Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo
dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok
používať podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po
okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať
na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami
ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď
poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok.
Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo
do prostredia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
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UNIMARC SMALTO PER RADIATORI
VODOU RIEDITEĽNÝ LAK HLADKÝ ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM
kód 3340460

Vodou riediteľný lak, bez zápachu hladký na radiátory.
Použitie, na vopred pripravené plochy, vodou riediteľného
laku UNIMARC SMALTO PER RADIATORI kód 3340460,
na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii, na ochranu
radiátorov a výhrevných kovových elementov vo
všeobecnosti, s minimálnou spotrebou 200 ml/m2.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2

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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