
VODOVÝ EMAIL PRO AKRYL-URETANOVÉ LAKOVÁNÍ INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ – POLOLESKLÝ

Serie 324

MARCOTECH ULTRA AU40

POPIS
 
Vodou ředitelný email s obsahem akryl-uretanových
pryskyřic, se složením určeným k lakování vhodně
připravených dveří a zárubní, tvrdého PVC a kovu. Vytváří
konečné úpravy, které jsou dokonale chráněné před
atmosférickými účinnými látkami, vyznačující se
povrchovou tvrdostí, vysokou odolností proti poškrábáním
a nárazům. Vytváří bariéru proti mastnotě a nečistotám a
snadno se čistí čisticími prostředky, používanými v
domácnosti. Práce, které lze díky rychlému schnutí provést
v průběhu krátké doby.
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Aplikovatelný na:
- podklady z rozměrově stabilního, nového nebo již
natíraného dřeva;
- podklady z předem vhodně ošetřeného železného kovu;
- pozinkované povrchy, povrchy z hliníku a lehkých slitin,
PVC, po aplikaci jedné podkladové vrstvy;
POZOR na aplikaci na dřevo s vysokým obsahem taninu.
Pro omezení tvorby tmavých skvrn aplikujte izolační
podkladovou vrstvu UNIMARC PRIMER ANTITANNINO,
kód 3080001/0019
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodném roztoku
- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti (Indoor Air
Quality): A
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l v
závislosti na barevných odstínech
- Jas UNI EN ISO 2813: 40, úhel čtení 60°
- Viskozita UNI 8902: 2000 ± 300 cps při 25 °C (rotační
Brookfieldův viskozimetr).
- Otěr ve vlhkém stavu UN13300: Třída 1
- Schnutí: (25 °C při 65% rel. vlhkosti): 30 min mimo dosah
prachu; 1 hod. na dotek, možnost aplikace dalších nátěrů
po 5 hodinách
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Dřevěné povrchy:
- Obruste je smirkovým papírem kvůli odstranění
odstávajících dřevěných vláken a ostrých hran.
- Odstraňte případné vrstvy odlupujících se starých nátěrů
a zdrsněte všechny již natřené povrchy. 
- Případně přítomnou pryskyřici odstraňte vhodným
ředidlem.
- Zasádrujte nedokonalosti syntetickou sádrou. Obruste
zasádrovaná místa smirkovým papírem a odstraňte prach. 
- Na suchý a čistý podklad aplikujte podkladový nátěr
UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335, MARCONOL
ORIENTALITE série 145 nebo verzi RAPID série 144.
- Proveďte aplikaci 2 vrstev přípravku MARCOTECH
ULTRA.
 
Povrchy ze železného kovu:
- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte
šupinky nedokonale přiléhajících laminací a případné stopy

rzi. 
- Odstraňte případné vrstvy nedokonale přiléhajících
starých nátěrů a obruste povrch smirkovým papírem. 
- Odmastěte podklad vhodným ředidlem.
- Odstraňte veškeré stopy prachu a nečistot.
- Na dokonale suchý povrch aplikujte 1-2 vrstvy přípravku
PRIMER 1630307 na ochranu proti rzi.
- Aplikujte 2 vrstvy přípravku MARCOTECH ULTRA.
 
Pozinkované povrchy, povrchy z hliníku a lehkých slitin:
- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte
případné stopy oxidů.
- Proveďte důkladné odmaštění vhodnými alkalickými
roztoky nebo ředidlem. 
- Odstraňte případné vrstvy nedokonale přiléhajících
starých nátěrů a obruste povrch smirkovým papírem za
účelem jeho zdrsnění.
- Odstraňte veškeré stopy prachu a na dokonale suchý
povrch aplikujte 1-2 vrstvy přípravku PRIMER 1630307 na
ochranu proti rzi.
- Aplikujte 2 vrstvy přípravku MARCOTECH ULTRA.
 
Povrchy z plastu (PVC):
- Obruste povrch smirkovým papírem kvůli jeho jemnému
zdrsnění.
- Odmastěte podklad vhodným ředidlem a očistěte jej.
- Na čistý a suchý podklad aplikujte 2 vrstvy přípravku
UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335 nebo 1-2
vrstvy přípravku PRIMER 1630307.
- Aplikujte 2 vrstvy přípravku MARCOTECH ULTRA.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Nářadí: štětka, váleček pro emaily, stříkací zařízení.
- Ředidlo: voda.
- Ředění:
.Štětka/váleček připravený k použití nebo max. 5%;
.Airless max. 5% (průměr trysky 0,011-0,015 mm, tlak
přibližně 200 barů);
.Nízký tlak max. 20% (průměr trysky 1,8-2,2 mm, tlak
vzduchu přibližně 0,5 baru);
.Vysoký tlak max. 20% (průměr trysky 2-2,5 mm, tlak
vzduchu přibližně 2-3 baru).
- Počet vrstev: 2.
- Čištění nářadí se provádí vodou ihned po použití.
- Orientační spotřeba: 6-7 m²/l ve 2 vrstvách, při vytvoření
suché vrstvy o tloušťce 60 mikrometrů. 
 
ZABARVENÍ
 
Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů
barevné škály.
V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně
promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným
rozdílům v barevných odstínech.
 
SKLADOVÁNÍ
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Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/d: vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro
vybavení a obklady budov (VŘNH): 130 g/l (2010)
Obsahuje maximálně: 100 g/l VOC
 
Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v
Bezpečnostním listu produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Akrylově-uretanový, vodou ředitelný email pro interiéry i
exteriéry - pololesklý.
Aplikace vodou ředitelného emailu MARCOTECH ULTRA
AU40 serie 324 s obsahem akrylově-uretanových pryskyřic
ve vodném roztoku a barvicích pigmentů s vysokou
pevností na světle na již připravené povrchy nejméně ve 2
vrstvách, s minimální spotřebou 140 ml/m².
Dodání a aplikace materiálu při instalaci ................. € za
m².
 
Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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