
MATNÁ ZÁKLADNÁ FARBA NA DREVO

séria 145

MARCONOL ORIENTALITE

POPIS
 
MARCONOL ORIENTALITE je základová farba na drevo,
na báze modifikovaných alkydových živíc, vhodná na
všetky prípady, keď chceme vyzdvihnúť kryciu
a zjednocujúcu schopnosť produktu záverečnej úpravy
a zabezpečiť maľbe väčšiu plnosť.
Aby tento produkt čo najlepšie vyhovel 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.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný v exteriéri a v interiéri priamo na:
- Drevené povrchy, nové alebo už natierané, ako základ pre
krycie syntetické alebo vodou riediteľné záverečné úpravy
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: modifikované alkydové živice
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05
kg/l.
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 5800 ± 300 cps
(rotačný viskozimeter Rotothinner pri 25 °C)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 8 hodín; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 16 hodinách.
 
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
5170076.
- Zatmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť
zatmelené miesta brúsnym papierom a odstrániť prach.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu
MARCONOL ORIENTALITE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým
rozpúšťadlovým emailom.
 
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
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Produkt je možné aplikovať štetcom, valčekom.
- Produkt pred riedením dôkladne premiešať.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci
činností podliehajúcich predpisom povolenia vypúšťania
emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č.
152/2006), riedením 10 % terpentínom 5200010.
- Počet vrstiev: 2 alebo viac podľa podmienok podkladu,

efektu, ktorý chceme dosiahnuť a podmienok expozície.
- Čistenie náradia sa vykonáva terpentínom 5200010 alebo
syntetickým riedidlom 5210011 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 4-6 m2/l pri 2 vrstvách na stredne
savé podklady.
 
ZAFARBENIE
 
Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať
medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým
rozdielom v odtieňoch.
 
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. A/g: základný náter (na báze rozpúšťadla): 350 g/l
(2010)
Obsahuje max.: 350 g/l VOC
 
Horľavý
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Matná základová farba.
Aplikácie, na vopred pripravené podklady, matnej
základovej farby MARCONOL ORIENTALITE séria 145, na
báze modifikovaných alkydových živíc, vhodnej na
zjednotenie a maskovanie nepravidelností podkladu,
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
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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