
WATERGEDRAGEN POLYURETHAAN-ACRYLAATLAK VOOR BINNENHUIS EN BUITENHUIS – HALFGLANZEND

Serie 324

MARCOTECH ULTRA AU40

BESCHRIJVING
 
Waterverdunbare verf op basis van acryl-urethaanharsen
specifiek voor deuren en ramen, hard PVC en metaal, na
voorbereiding van de onderlaag. Vormt een kras- en
stootbestendige afwerking die extra bescherming biedt
tegen weer en wind dankzij de oppervlaktehardheid.
Creëert een barrière tegen vet en vuil en is makkelijk te
reinigen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Dankzij
de snelle droogtijden kunnen de werkzaamheden in korte
tijd worden afgewerkt.
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
 
Geschikt voor aanbrenging op:
- onderlagen in nieuw hout (met stabiele afmetingen) of
reeds gevernist hout;
- correct voorbereide onderlagen in ferrometaal;
- verzinkte oppervlakken, oppervlakken in aluminium en
lichte legeringen, PVC, mits aanbrenging van grondlaag.
OPGELET voor de behandeling van tanninerijke
houtsoorten. Om de vorming van donkere vlekken te
beperken de isolerende onderlaag UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO code 3080001/0019 aanbrengen.
 
TECHNISCHE KENMERKEN
 
-Aard van het bindmiddel:
acrylaat-urethaan-copolymeerdispersie in waterige
oplossing
-Classificatie Binnenluchtkwaliteit: A
-Solvent: water
-Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l
afhankelijk van de kleur
-Glans UNI EN ISO 2813: 40, leeshoek 60°
-Viscositeit UNI 8902: 2000 ± 300 cps bij 25 °C (roterende
viscometers Brookfield).
-Schrobvastheid UN13300: Klasse 1
-Opdroging: (25 °C en 65% R.V.): stofdroog na 30 min.;
aanraakbaar na 1 uur, overschilderbaar na 5 uur
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG
 
Houten oppervlakken:
- gladschuren om de uitstekende houtvezels en scherpe
hoeken te verwijderen.
- Oude en afgebladerde verflagen verwijderen en reeds
geverfde oppervlakken ruw maken door ze af te schuren.
- Hars verwijderen, indien aanwezig, met een geschikt
oplosmiddel.
- De onregelmatigheden opvullen met synthetische stuc.
De met stuc behandelde zones gladschuren en stof
verwijderen.
- De grondverf UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335
of MARCONOL ORIENTALITE serie 145 of de versie
RAPID serie 144 aanbrengen op een droog en schoon
oppervlak.
- Vervolgens 2 lagen MARCOTECH ULTRA aanbrengen.
 
Oppervlakken in ferro-metalen:
- Schilfers die het oppervlak niet perfect glad maken en
roestsporen verwijderen m.b.v. een mechanische

schoonmaakmethode of manueel.
- Oude en niet goed hechtende verflagen, indien aanwezig,
verwijderen en het volledige oppervlak afschuren.
- De onderlaag met een geschikt oplosmiddel ontvetten.
- Alle sporen van stof en vuil verwijderen.
- 1 à 2 lagen antiroest PRIMER 1630307 aanbrengen op
een perfect droog oppervlak.
- 2 lagen MARCOTECH ULTRA aanbrengen.
 
Verzinkte oppervlakken, oppervlakken in aluminium en
lichte legeringen:
- Roestsporen verwijderen m.b.v. een mechanische
schoonmaakmethode of manueel.
- Grondig ontvetten met geschikte basische oplossingen of
met een oplosmiddel.
- Oude en niet goed hechtende verflagen, indien aanwezig,
verwijderen en het volledige oppervlak afschuren om het
ruw te maken.
- Alle stof verwijderen en 1 à 2 lagen antiroest PRIMER
1630307 aanbrengen op de perfect droge onderlaag.
- 2 lagen MARCOTECH ULTRA aanbrengen.
 
Oppervlakken in kunststof (PVC):
- Het oppervlak ietsje ruwer maken door het lichtjes met
schuurpapier af te schuren.
- De onderlaag ontvetten met een geschikt oplosmiddel en
schoonmaken.
- 2 lagen UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 of 1
à 2 lagen PRIMER 1630307 aanbrengen op de schone en
droge onderlaag.
- 2 lagen MARCOTECH ULTRA aanbrengen.
 
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING
 
- Condities omgeving en onderlaag:
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid onderlaag: <10%
-Gereedschap: verfkwast, verfrol, verfspuit.
-Verdunner: water.
-Verdunning:
.Verfkast/rol gebruiksklaar of max. 5%;
.Airless max. 5% (diameter mondstuk 0.011-0.015 mm,
luchtdruk circa 200 bar);
.Lage druk max. 20% (diameter mondstuk 1.8-2.2 mm,
luchtdruk circa 0.5 bar);
.Hoge druk max. 20% (diameter mondstuk2-2.5 mm,
luchtdruk circa 2-3 bar).
-Lagen: 2.
-Maak het gereedschap schoon met water onmiddellijk na
het gebruik.
-Richtwaarde voor rendement: 6-7 m2/l in 2 lagen, voor
droge laag van 60 micrometer. 
 
KLEURING
 
Kleuring is mogelijk via het Kleursysteem.
Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan
deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen te
vermijden.
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OPSLAG
 
Maximum bewaartemperatuur: +30°C
Minimum bewaartemperatuur: +5°C
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de
productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten
verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.
 
VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
 
EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)
Cat. A/d: Hout- en metaalverven voor binnen- en
buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding (WG):
130 g/l (2010)
Bevat max.: 100 g/l VOS
 
Gebruik dit product conform de geldende normen inzake
hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter
in het milieu. Laat de productresten goed drogen en
behandel ze als speciaal afval. Productresten niet
weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond.
Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.
 
BENAMING IN BESTEK
 
Waterverdunbare polyurethaan-acrylaatlak voor binnen- en
buitenhuis - halfglanzend.
Waterverdunbare verf MARCOTECH ULTRA AU40 serie
324 op basis van acryl-urethaanharsen in waterige
dispersie met zeer lichtbestendige kleurpigmenten
aanbrengen op een reeds voorbereide onderlaag, in
minstens 2 lagen, met een minimum verbruik van 140
ml/m2.
Levering en aanbrenging van materiaal € ................. per
m2.
 

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze
technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest
hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks
kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten
bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig
buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het
product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek
geval.  Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies.
Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische
Bijstandsdienst +39 041 4569322.
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