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MARCOTECH ULTRA AU40

DESCRIERE
 
Email diluabil cu apă pe bază de rășini acril-uretanice cu
formulă adecvată lăcuirii tocurilor ușilor și ferestrelor, PVC
dur și metal, pregătite în mod adecvat. Realizează finisaje
bine protejate împotriva agenților atmosferici, caracterizate
printr-o duritate mare superficială, rezistență înaltă la
zgârieturi și lovituri. Creează o barieră împotriva grăsimii și
murdăriei, simplu de curățat cu detergenți de uz menajer.
Se prelucrează rapid datorită rapidității de uscare. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil pe:
- suport din lemn stabil din punct de vedere dimensional,
nou sau vopsit în prealabil;
- suport din metal feros tratat corespunzător în prealabil;
- suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare, PVC, după ce
s- aplicat în prealabil o mână de fond;
ATENȚIE la tratamentul pentru aplicarea pe lemn bogat în
tanin. Pentru a reduce formarea petelor închise aplicați
fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod
3080001/0019.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: copolimer acrilic-uretanic în dispersie
apoasă
- Clasificarea calităţii aerului din interior: A+ 
- Solvent: apă
- Masa volumetrică UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l în
funcție de nuanțe
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 40, unghi de citire de 60°
- Vâscozitate UNI 8902: 2000 ± 300 cps. la 25 °C
(viscozimetru rotație Brookfield).
- Abraziune la umezeală UN13300: Clasa 1
- Uscare: (25 °C și 65% U.R.): exterior pulbere 30 min.; la
pipăit 1 oră, se poate suprapune un strat de vopsea după 5
ore.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafețe de lemn:
- Șlefuiți cu şmirghel pentru a elimina fibrele de lemn în
relief și marginile ascuțite.
- Eliminați eventuale straturi de vopsele vechi exfoliate și
conferiți asperități tuturor suprafețelor vopsite în prealabil.
- Îndepărtați eventuala prezență de rășină utilizând un
diluant adecvat.
- Reparați cu ipsos sintetic eventualele imperfecțiuni.
Șlefuiți cu șmirghel stucaturile și eliminați pulberea.
- Aplicați pe un suport uscat și curat, vopseaua de fond
UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335 sau
MARCONOL ORIENTALITE seria 145 sau versiunea
RAPID seria 144.
- Efectuați aplicarea a 2 straturi de MARCOTECH ULTRA.
 
Suprafețe din metal feros:
- Îndepărtați prin curățare mecanică sau manuală așchiile
de laminare ce nu aderă perfect și eventualele urme de
rugină.
- Îndepărtați eventuale straturi de vopsea puțin aderente și

șlefuiți cu șmirghelul întreaga suprafață.
- Degresați suportul cu un diluant adecvat.
- Eliminați orice urmă de pulbere și murdărie.
- Aplicați, pe suportul perfect uscat, 1-2 straturi de produs
anti-rugină PRIMER 1630307.
- Aplicați 2 straturi de MARCOTECH ULTRA.
 
Suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare:
- Îndepărtați eventuale urme de oxizi prin curățare
mecanică sau manuală.
- Degresați cu atenție folosind soluții alcaline potrivite sau
cu diluant.
- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche slab
aderente și șlefuiți cu șmirghel întreaga suprafață pentru a-i
conferi asperitați. 
- Îndepărtați orice urmă de pulbere și pe un suport perfect
uscat, aplicați 1-2 straturi de produs antirugină PRIMER
1630307.
- Aplicare 2 straturi din MARCOTECH ULTRA.
 
Suprafețe din material plastic (PVC):
- Șmirgheluți suprafața pentru a-i conferi asperitați.
- Degresați cu diluantul potrivit și curățați suportul.
- Pe suportul curățat și uscat aplicați 2 straturi de
UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335 sau 1-2
straturi de PRIMER 1630307.
- Aplicați 2 straturi din MARCOTECH ULTRA.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condiţii de mediu și starea suportului:
Temperatura ambientului : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditate relativă a ambientului : <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Ustensile: pensulă, trafalet pentru emailuri, pulverizator
- Diluant: apă
- Diluare:
·Pensulă/trafalet gata de utilizare sau max 5%;
·Pulverizator Airless max 5% (diametru duză 0.011-0.015
mm, presiune circa 200 bar);
·Joasă presiune max 20% (diametru duză 1.8-2.2 mm,
presiune aer circa 0.5 bar);
·Înaltă presiune max 20% (diametru duză 2-2.5 mm,
presiune aer circa 2-3 bar).
- Straturi: 2.
- Curățarea ustensilelor va fi efectuată cu apă imediat după
utilizare.
- Randament orientativ: 6-7 mp/l cu 2 straturi, realizând o
grosime uscată de 60 de micrometri. 
 
COLORAREA
 
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. 
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
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Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/d: vopsele pentru finisaje şi învelişuri interne/externe
ale suporturilor din lemn şi metal (pe bază de apă): 130 g/l
(2010)
Conţine max.: 100 g/l VOC
 
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Email diluabil cu apă acrilico-uretanic pentru interioare și
exterioare - semilucios.
Aplicarea pe suprafețe pregătite în prealabil, de email
diluabil cu apă MARCOTECH ULTRA AU40 seria 324, pe
bază de rășină acrilico-uretanic în dispersie apoasă și
pigmenți coloranți cu soliditate mare la lumină, în cel puțin
2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.
Furnitura și punerea în operă a materialului € ................. pe
mp.
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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