UNIMARC FONDO UNIVERSALE
MATNÁ, ZÁKLADOVÁ, VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA
séria 335
POPIS
UNIMARC FONDO UNIVERSALE je základová vodou
riediteľná farba pre exteriéry a interiéry, na báze akrylových
živíc vo vodnej disperzii, vhodná na všetky prípady, keď
chceme vyzdvihnúť kryciu a zjednocujúcu schopnosť
produktu záverečnej úpravy a zabezpečiť maľbe väčšiu
plnosť.
Aby tento produkt vyhovel čo najlepšie tomuto účelu, má
vynikajúcu plniacu schopnosť, jednoducho sa aplikuje a má
dobrú dilatáciu. Zaschnutý film je možné pohodlne brúsiť,
až kým sa neposkytne produktu záverečnej úpravy pevné
uchytenie.
UNIMARC FONDO UNIVERSALE je z dôvodu svojej
povahy vhodný na podklady rôzneho charakteru, ako aj pre
ochranné cykly v exteriéri.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný v exteriéri a v interiéri priamo na:
- Povrchy z dreva, nové, staré a už predtým natierané
(dvere, podlahové lišty, trámy, panely atď.).
- Akýkoľvek iný výrobok z dreva, ktorý si vyžaduje
profesionálne maľovanie alebo „svojpomocné“ maľovanie.
- Povrchy z anodizovaného hliníka a pozinkovaného
plechu.
- Na murované objekty v obydliach, komerčných
priestoroch, nemocniciach, poločenských priestoroch.
- Na plastické materiály a PVC.
NIE JE MOŽNÉ PREKRÝVAŤ nitrocelulózovými produktmi
alebo nátermi riedenými nitro riedidlom.
POZOR na použitie na drevách bohatých na trieslovinu. Na
obmedzenie tvorby tmavých škvŕn naniesť základný
izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO
kód 3080001/0019.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej disperzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,33 ± 0,05
kg/l.
- Viskozita UNI 8902: 9000 ± 800 cps pri 25 °C (rotačný
viskozimeter Brookfield).
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
2 hodiny, možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie
pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania
prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne
odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- Vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny,
pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110.
Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty;
odstrániť prach.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou
RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo
RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Na zvlášť zvetrané povrchy použiť rozpúšťadlový izolačný
prostriedok ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný
fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu
UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým
rozpúšťadlovým emailom.
*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo
závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou
predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný
technický list).
Pozinkované povrchy, hliník alebo ľahké zliatiny:
- Odstrániť
prípadné
zvyšky
oxidácie
pomocou
mechanického alebo ručného čistenia.
- Starostlivo odmastiť pomocou vhodných zásaditých
roztokov alebo pomocou riedidla.
- Naniesť na dokonale suchý podklad bez hrdze 2 vrstvy
UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.
Povrchy z plastického materiálu (PVC):
- Prebrúsiť povrch brúsnym papierom, aby mierne zdrsnel.
- Odmastiť a vyčistiť podklad.
- Aplikovať 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.
NÁVOD NA POUŽITIE

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z dreva:
- Mierne prebrúsiť brúsnym papierom, aby ste odstránili
odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a
zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro.
- Zatmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť
zatmelené miesta brúsnym papierom a odstrániť prach.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu
UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým
rozpúšťadlovým emailom.

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.
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec, valček a striekacie zariadenie.
- Pri nanášaní štetcom a valčekom riediť vodou 5-10 %
- Pri nanášaní striekacím zariadením riediť vodou 15-20 %.
- Počet vrstiev: 2 vrstvy.
- Približná výdatnosť: 4-5 m2/l pri 2 vrstvách, na stredne
savé podklady.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

Povrchy z omietky:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý.
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NANESENIE ĎALŠIEHO NÁTERU po aspoň 6 hodinách:
Vodou riediteľnými lakmi UNIMARC Syntetickými lakmi
(GLOBAL LUCIDO alebo SATINATO, SINTOLIN, KIRON
70).

efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE
Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou Tónovacieho
systému Marcromie. Produkt je navyše možné prifarbovať
farbivami COLORADO séria 548.
Pri používaní rôznych výrob sa odporúča zmiešať
navzájom jednotlivé výroby, aby sa zabránilo miernym
rozdielom v tónovaní.
USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt 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. A: matné nátery na steny a stropy v interiéri
(gloss<25@60°) (na báze vody): 75 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)
Kat. D: farby na záverečné úpravy a nátery drevených
a kovových interiérov/exteriérov (na báze vody): 150 g/l
(2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC FONDO UNIVERSALE Obsahuje max.: 30 g/l
VOC
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov.
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo
dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste.
V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým
množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a
ukázať mu obal alebo štítok. Nezahadzovať zvyšky do
kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Vodou riediteľná matná základová farba bez zápachu.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľnej
matnej základovej farby bez zápachu UNIMARC FONDO
UNIVERSALE séria 335, na báze akrylových živíc vo
vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách, v množstvách
stanovených podľa savosti podkladu.
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
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