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PENTRU INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

LINIA PRODUSELOR 
PENTRU LEMN
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SOLUȚII  
PENTRU LEMN

Linia produselor pentru lemn a societății Colorificio 
San Marco oferă de peste o jumătate de secol o 
varietate mare de produse și cicluri gândite pentru a 
proteja și înnobila lemnul în interioare și 
în exterioare.

Soluțiile liniei pentru lemn Unimarc (cu apă), 
Marcotech AU 10 și 40 (cu apă) și ale liniei pentru lemn 
Marconol(cu solvent) satisfac cele mai diversificate 
cerințe estetice și de protecție, atât pe lemnul nou, cât 
și pe cel tratat în prealabil, și se împart în:

· produse pentru fond
· produse impregnante 
· produse de finisaj cu efect natural
· produse de finisaj cu efect cerat (colorează  
 lemnul fără a acoperi dungile)
· produse  de finisaj cu vopsele transparente  
 sau satinate, colorate și finisaje de acoperire
· produse de finisaj tip lăcuire,  
 semitransparentă sau opacă
· produse pentru a restaura și înviora lemnul

Descoperă linia produselor FONDURI, 
IMPREGNANTE ȘI FINISAJE PENTRU LEMN
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unimarc

marconol

marcotech
randament

straturi

diluantpensulă

trafaletpulverizare

carbon footprint, indicatorul prestației de mediu: 
suma emisiilor de gaze de seră în timpul întregului ciclu de viață a pro-
dusului, exprimat în Kg de anhidridă carbonică echivalentă

Consum direct și indirect de apă dulce

LEGENDĂ
lavetă
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Resturi uscate 23%: la 100 părți de produs lichid
după uscare rămân din acestea 23 de finisaj.

UNIMARC IMPREGNANT PENTRU LEMN este un produs de nouă 
generație pe bază de apă, pentru impregnarea și finisajul lemnului 
de interior și de exterior. Produs cu o cantitate mare de resturi uscate, 
conferă un grad ridicat de protecție contra razelor UV, intemperiilor 
și ciclurilor de îngheț/dezgheț. Formula inovativă permite o eroziune 
superficială controlată în timp a produsului, evitând exfolierile. 
Garantează o întreținere ușoară; chiar și după mai mulți ani de la aplicare 
nu este nevoie să șmirgheluiți pentru a elimina produsul înainte de a 
vopsi peste acesta. Deosebit de transpirant, înviorează nuanțele lăsând 
vizibile dungile inițiale. Elasticitate optimă, cu capacitatea de a urma 
variațiile naturale structurale ale lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul de exterior și de interior, nou, vechi 
sau vopsit în prealabil, cum ar fi uși, plinte, fitinguri în general, grinzi, 
panouri, pardoseli, etc.

CARACTERISTICI
✓ Protecție ridicată a lemnului, resturi uscate 23%
✓ Pătrunde în lemn în profunzime 
✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice 

severe 
✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază 
✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai bună protecție 

împotriva razelor uv

unimarc
IMPREGNANT PENTRU LEMN

serie 313

8-10 m2/l per strat

pensulă, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare

apă

carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,170 0,460 25,20 5,34

Pentru mai multe detalii tehnice

FINISAJ IMPREGNANT INODOR PENTRU 
EXTERIOARE ȘI INTERIOARE
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,668 0,488 15,25 2,79

UNIMARC FINISAJ CERAT este un produs diluabil în apă pentru 
protecția lemnului, care permite obținerea unor finisaje cu aspect 
satinat. Liantul conține absorbanți speciali ai razelor UV, pigmenți 
transparenți și ceară microcristalină care permit colorarea lemnului fără 
a masca dungile acestuia; de asemenea, garantează o impermeabilitate 
puternică, permițând astfel utilizarea produsului și la exterior în condiții 
de expunere mare la agenții atmosferici și la razele solare. O dată aplicat, 
produsul se dovedește a fi deosebit de elastic, rămânând neschimbat 
în pofida variațiilor structurale naturale ale lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul de exterior și de interior, nou, vechi 
sau vopsit anterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, 
garduri, obloane, etc. 

CARACTERISTICI 
✓ Protecție mare a lemnului
✓ Finisaj impermeabil, evită absorbția de apă
✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice  

severe
✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai bună  

protecție împotriva razelor uv 
✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază

serie 312

unimarc
FINISAJ CERAT

10-12 m2/l per strat

pensulă, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare

5%apă

Pentru mai multe detalii tehnice

PROTECTOR TRANSPARENT 
COLORAT PENTRU LEMN
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,364 0,452 25,31 4,83

UNIMARC LAC PENTRU PARCHET este un lac diluabil în apă, 
semitransparent, pentru tratarea podelelor și articolelor din lemn 
la interior, care garantează finisaje cu duritate superficială mare și 
elasticitate optimă. Produsul rezistă la agenții chimici prezenți în ceară 
și detergenți. 
Ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale trafaletului 
pentru aplicarea pe podele din lemn. Se usucă rapid, reducând timpii 
de lăcuire a suportului.

UNDE SE APLICĂ: pe produse din lemn de interior, noi sau vopsite în 
prealabil, cum ar fi parchet, scări, plinte, panouri, diverse obiecte unde 
este necesară o duritate superficială mare

CARACTERISTICI
✓ Finisaj cu o duritate superficială mare și elasticitate optimă
✓ Rezistență mare la agenții chimici prezenți în ceară și detergenți.
✓ Se usucă rapid, reducând timpii de lăcuire și așteptare
✓ Simplitate în aplicare, combinată cu rezultate estetice de calitate

unimarc
LAC PENTRU PARCHET

serie 316

10-12 m2/l per strat

pensulă, trafalet, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare

15%apă

Pentru mai multe detalii tehnice

LAC DILUABIL ÎN APĂ 
POLIURETANIC SEMITRANSPARENT 
PENTRU LEMN DE INTERIOR
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,615 0,499 14,96 2,86

UNIMARC FINISAJ LEMN este o vopsea diluabilă cu apă, pentru 
protejarea și decorarea suprafețelor din lemn la interior și la exterior. 
Produsul conține absorbanți speciali ai razelor UV și este potrivit de 
asemenea pentru utilizarea în condiții de expunere puternică la agenții 
atmosferici și la razele solare. 
Realizează un strat mare de protecție a lemnului și este deosebit de 
elastic, rămânând nealterat în pofida variațiilor naturale structurale ale 
lemnului. 
Produsul este disponibil în versiunile transparentă și satinată.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterioare și de interioare, suprafețe din 
lemn noi, vechi, sau vopsite în prealabil, cum ar fi pardoseli, mansarde, 
fitinguri, balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI
✓ Vopsea în varianta transparentă  sau satinată 
✓ Cu un grad de umplere ridicată, realizează un strat mare de protecție
✓ Elasticitate mare, se adaptează variațiilor dimensionale ale lemnului
✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice 

severe

serie 318

unimarc
FINISAJ PENTRU LEMN

10-12 m2/l per strat

pensulă, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare

5%apă

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA DE PROTECȚIE TRANSPARENTĂ 
DILUABILĂ CU APĂ, INDORĂ, PENTRU 

EXTERIOARE ȘI INTERIOARE
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UNIMARC AMORSĂ ANTI TANINURI este un produs specific pentru 
pregătirea fondului, este un izolant pe bază de apă cu efect de barieră 
pentru substanțele interioare ale lemnului, cum ar fi taninurile. Creează 
un strat protector care contracarează aflorimentul la suprafață al 
taninurilor, împiedicând formarea de pete închise inestetice. Este ușor 
de aplicat, iar o dată uscat, poate fi șlefuit.

Produsul este disponibil în versiunea albă pentru finisaje de acoperire, 
incoloră pentru finisaje transparente care să lase vizibile dungile 
lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de interior și de exterior, nou, vechi sau 
vopsit în prealabil.  

CARACTERISTICI
✓ Creează un strat de protecție împotriva aflorimentului taninurilor la 

suprafață 
✓ Versiunea albă permite finisaje de acoperire care nu îngălbenesc în 

timp 
✓ Versiunea incoloră evită fenomenele de degradare la finisajele 

transparente 
✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede.
✓ Ușor de aplicat

unimarc
AMORSĂ ANTI TANINURI

serie 308

incolor 7-10 m2/l
alb 9-14 m2/l

pensulă, pulverizare 1 strat pregătit pentru utilizare sau ușor 
diluabil cu apă

apă

Pentru mai multe detalii tehnice

FOND IZOLANT DILUABIL CU APĂ 
PENTRU LEMN DE INTERIOR ȘI DE 
EXTERIOR
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 2,413 0,714 28,21 8,35

UNIMARC FOND UNIVERSAL este o vopsea pentru lemn specifică 
pentru pregătirea fondului, diluabilă cu apă, pentru exterioare și 
interioare. Este utilizabilă în toate cazurile în care se dorește sporirea 
puterii de acoperire și uniformizantă a produsului de finisaj. Produsul 
este dotat cu o putere de umplere optimă și este ușor de aplicat, iar 
dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei. După uscare, poate 
fi șlefuit. 

Produs disponibil în culoarea albă sau în bază neutră, colorabilă cu 
colorimetrul pentru a facilita și acoperirea finisajelor cu nuanță intensă. 

UNDE SE APLICĂ: pe suprafețe din lemn de exterior și de interior, noi 
sau vechi, și vopsite în prealabil, cum ar fi uși, plinte, grinzi, panouri, etc.

CARACTERISTICI
✓ Produs de fond, pentru obținerea unor finisaje de calitate mai mare 

într-un mod mai simplu 
✓ Putere de umplere optimă, acoperă fondul și îl uniformizează 
✓ Se poate șlefui pentru a obține suprafețe perfect netede 
✓ Ușor de aplicat

serie 335

unimarc
FOND UNIVERSAL

8-10 m2/l per strat

pensulă, trafalet, pulverizare 2 strat 5-10%

15-20%apă

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA DE FOND DILUABILĂ 
ÎN APĂ, OPACĂ
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ÎNĂLBITOR PENTRU LEMN este un gel înălbitor pe bază de apă, care 
reface culoarea inițială a lemnului degradat de expunerea la exterior. 
Formulă de gel pe bază de apă, pregătită pentru utilizare, asigură o 
acțiune rapidă și penetrantă, elimină griul, petele și murdăria fără a 
altera structura lemnului, fără a decolora esențele lemnoase.

UNDE SE APLICĂ: suprafețe degradate de expunerea la exterior, cum 
ar fi mese, bănci, scaune, panouri, foișoare, ghivece pentru flori, etc.

CARACTERISTICI
✓ Ideal pentru recuperarea lemnului degradat aflat la exterior
✓ Înălbește lemnul fără a-l decolora 
✓ Formulă cu gel, pentru a facilita aplicarea

ÎNĂLBITOR  
PENTRU LEMN

serie 111

Pentru mai multe detalii tehnice

GEL CU ACȚIUNE DE ÎNĂLBIRE PE BAZĂ 
DE AP

4-6 m2/l per strat

pensulă 1 strat

pregătit pentru utilizare
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 3,616 0,709 36,36 7,13

EMAIL DILUABIL CU AP de calitate ridicată, care realizează finisaje 
opace de tip lăcuire, indicat pentru suprafețe supuse în mod deosebit 
contactului, cum ar fi uși și fitinguri. 
Garantează o duritate superficială mare, cu rezistență la abraziune și la 
zgâriere, și sensibilitate redusă la contactul cu substanțe grase (creme, 
uleiuri și grăsimi ale pielii). 
Produsul are putere mare de umplere și dilatare bună, evită urmele 
inestetice ale pensulei, garantând finisaje de o valoare estetică înaltă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare protejate, este ideal pe 
lemnul nou sau vopsit în prealabil, dar și pe plastic și suporturi metalice 
cu pregătire adecvată.

CARACTERISTICI
✓ Realizează finisaje lăcuite puternic opace 
✓ Duritate superficială ridicată, rezistă la abraziune și zgâriere
✓ Murdăria nu pătrunde în stratul de finisaj, se menține intact în timp
✓ Ușor de aplicat
✓ Produs pentru interioare și exterioare protejate

serie 315

marcotech
AU10 EMAIL OPAC

12-14 m2/l per strat

pensulă, trafalet, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare; 
max 5%
15%apă

Pentru mai multe detalii tehnice

EMAIL DILUABIL CU APĂ,  
ACRIL-URETANIC PENTRU FINISAJE 

LĂCUITE OPACE
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carbon 
footprint 
Kg CO2 eq.  

virtual 
water

1 kg 1 mp 1 mp 1 kg
Fișa
de mediu CO2 CO2 cons. H2O cons. H2O

✓ 3,754 0,713 37,70 7,16

EMAIL DILUABIL CU APĂ, de calitate ridicată, care realizează finisaje 
semitransparente de tip lăcuire, indicat pentru suprafețe supuse în 
mod deosebit contactului, cum ar fi uși și fitinguri. 
Garantează o duritate superficială mare, cu rezistență la abraziune și la 
zgâriere, și sensibilitate redusă la contactul cu substanțe grase (creme, 
uleiuri și grăsimi ale pielii). 
Produsul are putere mare de umplere și dilatare bună, evită urmele 
inestetice ale pensulei, garantând finisaje de o valoare estetică înaltă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare protejate, este ideal pe 
lemnul nou sau vopsit în prealabil, dar și pe plastic și suporturi metalice 
cu pregătire adecvat

CARACTERISTICI
✓ Realizează finisaje lăcuite semitransparente 
✓ Duritate superficială ridicată, rezistă la abraziune și zgâriere
✓ Murdăria nu pătrunde în stratul de finisaj, se menține intact în timp 
✓ Ușor de aplicat
✓ Produs pentru interioare și exterioare protejate

marcotech
AU40 EMAIL  
SEMITRANSPARENT

serie 314

Pentru mai multe detalii tehnice

EMAIL DILUABIL CU APĂ  
ACRIL-URETANIC PENTRU FINISAJE 
LĂCUITE SEMITRANSPARENTE

12-14 m2/l per strat

pensulă, trafalet, 
pulverizare

2 strat pregătit pentru utilizare; 
max 5%

15%apă
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MARCONOL IMPREGNANT este un produs pentru impregnarea 
lemnului, cu putere mare de pătrundere. Protejează de agenții 
atmosferici și poluanți, rămânând nealterat chiar și cu variațiile 
structurale naturale ale lemnului.
MARCONOL IMPREGNANT este disponibil în culori transparente 
obținute cu pigmenți care protejează lemnul de razele U.V. și lasă 
vizibile dungile inițiale, înviorând nuanțele. În cazul expunerii la 
condiții deosebit de severe, se recomandă să acoperiți cu un strat de 
MARCONOL EFFETTO CERATO s. 863.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, atât la interior 
cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, 
garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI
✓ Protecție mare a lemnului
✓ Pătrunde în lemn în profunzime 
✓ Produs pentru interioare și exterioare, chiar și în condiții climatice 

severe
✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare 

protecție împotriva razelor uv

serie 843

marconol
IMPREGNANT

Pentru mai multe detalii tehnice

PROTECTOR COLORANT PENTRU 
LEMNUL EXPUS LA EXTERIOR

8-10 m2/l per strat

pensulă, pulverizare 2 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL EFECT CERAT este un produs pentru protecția lemnului 
la exterior, cu putere mare de pătrundere, protejează de agenții 
atmosferici și poluanți, inclusiv în medii cu condiții climatice severe. 
Permite obținerea unor finisaje de umplere și impermeabile creează un 
finisaj deosebit de transpirant la vaporii de apă; lemnul tratat își menține 
neschimbat echilibrul higrometric natural, evitând inconvenientul 
exfolierii caracteristic vopselelor sintetice tradiționale pentru lemn. Este 
ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei.

MARCONOL EFECT CERAT conține aditivi absorbanți speciali ai 
razelor ultraviolete și este colorat cu pigmenți transparenți care 
colorează lemnul fără a masca dungile acestuia.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterior și de interior, suprafețe din 
lemn noi, vechi și vopsite în prealabil cum ar fi pardoseli, mansarde, 
fitinguri, balcoane, garduri, obloane, scări, diverse obiecte.

CARACTERISTICI
✓ Protecție mare a lemnului
✓ Finisaj impermeabil, evită absorbția apei
✓ Finisaj transpirant la vapori 
✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice 

severe
✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare protecție 

împotriva razelor uv 
✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază 

marconol
EFECT CERAT

serie 863

Pentru mai multe detalii tehnice

FINISAJ IMPERMEABIL  
SEMITRANSPARENT ANTI  
ABRAZIUNE PENTRU LEMN  
LA EXTERIOR

8-10 m2/l per strat

pensulă, trafalet 2 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL GEL este un finisaj transparent cu efect cerat pentru 
protecția lemnului. Produsul se prezintă sub formă de gel – anti 
picurare pentru a facilita și aplicările în poziții dificile, cum ar fi tavanele 
sau grinzile. Compoziția permite o excelentă pătrundere și aderență la 
suporturile din lemn.  
Impermeabil (evită absorbția apei) și microporos, MARCONOL GEL 
menține neschimbat echilibrul higrometric al lemnului, evitând 
inconvenientul exfolierii caracteristic vopselelor tradiționale sintetice 
pentru lemn.
MARCONOL GEL conține aditivi absorbanți speciali ai razelor 
ultraviolete și este colorat astfel încât să nu mascheze dungile lemnului. 
Finisajul MARCONOL GEL este protejat de fungi superficiali și de 
fenomenul petelor albastre. Este ușor de aplicat, dilatarea bună evită 
urmele inestetice ale pensulei.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn nou sau vopsit în prealabil, atât la interior, 
cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, 
garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI
✓ Realizează un strat mare de protecție a lemnului, pentru o durată mai 

lungă în timp
✓ Produs pentru interioare și exterioare, inclusiv în condiții climatice 

severe
✓ Disponibil în diverse culori transparente, pentru o mai mare protecție 

împotriva razelor uv 
✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază
✓ Finisaj protejat de fungi superficiali și de petele albastre
✓ Formulă tip gel cu proprietăți anti picurare.

serie 862

marconol
GEL

Pentru mai multe detalii tehnice

FINISAJ TIXOTROPIC SATINAT  
CU EFECT CERAT PENTRU  

LEMN LA EXTERIOR

12-16 m2/l per strat

pensulă, trafalet 2 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL SUPERMARE pentru lemn la exterior, disponibilă în 
versiunile transparentă și satinată. Componenta poliuretanică permite 
utilizarea produsului la exterior chiar și în condiții de expunere extremă, 
cu umiditate ridicată sau în medii marine. 
Produsul are putere mare de umplere și este ușor de aplicat, dilatarea 
bună evită urmele inestetice ale pensulei.

UNDE SE APLICĂ: pe lemnul nou sau vopsit în prealabil, atât la interior, 
cât și la exterior, cum ar fi pardoseli, mansarde, fitinguri, balcoane, 
garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI
✓ Protecție mare a lemnului
✓ Indicat la exterior pentru condiții de mediu extreme, inclusiv cele 

marine 
✓ Ușor de aplicat și cu dilatare bună, care facilitează finisaje de calitate
✓ Se pot obține grade de strălucire intermediare amestecând cele două 

variante de produs

marconol
SUPERMARE

serie 848

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA TRANSPARENTĂ POLIURETANICĂ 
MONOCOMPONENTĂ STRĂLUCITOARE SAU 
SATINATĂ PENTRU EXTERIOARE

16-18 m2/l per strat

pensulă, trafalet 2 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL ORIENTALITE RAPID este o vopsea pentru lemn 
specifică pentru pregătirea fondului, cu putere de acoperire și uscare 
rapidă, permite pregătirea unor suprafețe perfect uniforme, pentru 
finisaje de calitate.
După uscare, poate fi șlefuit cu ușurință, oferind o ancorare puternică 
la produsul de finisaj. 
Conceput cu formulă anti picurare pentru a facilita și aplicările în poziții 
dificile, cum ar fi tavane sau grinzi. Produsul este dotat cu o putere de 
umplere optimă și este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele 
inestetice ale pensulei. 

Produs disponibil în culoarea albă, colorabil cu colorimetrul pentru a 
facilita acoperirea inclusiv a finisajelor cu nuanță intensă.

UNDE SE APLICĂ: în interioare și în exterioare pe suprafețe din lemn 
noi sau vopsite în prealabil, și pe suprafețe din materiale plastice.

CARACTERISTICI
✓ Produs de fond pentru a obține finisaje de o mai mare calitate într-un 

mod mai simplu
✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
✓ Putere de umplere optimă, acoperă fondul și îl uniformizează
✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede 
✓ Formulă tip gel cu proprietăți anti picurare

serie 144

marconol
ORIENTALITE RAPID

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA TIXOTROPICĂ DE FOND CU 
USCARE RAPIDĂ PENTRU LEMN

6-8 m2/l per strat

pensulă, trafalet 1-2 strat pregătit pentru utilizare
max 5%

acquaragia
5200010
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MARCONOL FONDO TURAPORI este un produs pentru pregătirea 
lemnului, specific ca fond tura-pori.  Potrivit pentru aplicări pe suporturi 
din lemn în interioare care nu au mai fost vopsite, poate uniformiza 
absorbția suportului care urmează a fi vopsit cu finisaje sintetice sau 
nitro-sintetice. 
Produsul este dotat cu uscare rapidă și putere de umplere optimă. De 
asemenea, poate fi șlefuit pe uscat.

UNDE SE APLICĂ: pe toate suporturile din lemn noi de interior care 
nu au mai fost vopsite.

CARACTERISTICI
✓ Uniformizează absorbțiile, pentru a realiza finisaje de o calitate mai 

mare
✓ Putere de umplere optimă, pentru a face mai uniform lemnul care 

urmează a fi vopsit 
✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
✓ Finisaj care poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede

marconol
FONDO TURAPORI

serie 810

Pentru mai multe detalii tehnice

FOND TURAPORI TRANSPARENT

7-9 m2/l per strat

pensulă, pulverizare 1-2 strat 20-30%

dil. Nitro antin. 
5170076
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MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea pentru lemn specifică 
pentru pregătirea fondului, indicată pentru a spori puterea de acoperire 
și de uniformizare a produsului de finisaj, asigurând astfel o mai mare 
putere de umplere a vopselii. 
Este ușor de aplicat, dilatarea bună evită urmele inestetice ale pensulei. 
După re, poate fi șlefuit cu ușurință, oferind o ancorare puternică la 
produsul de finisaj. Produs disponibil în culoarea albă sau în bază 
neutră, colorabil cu colorimetrul pentru a facilita acoperirea inclusiv a 
finisajelor cu nuanță intensă.

UNDE SE APLICĂ: la interioare și la exterioare pe suprafețe din lemn 
noi sau vopsite în prealabil, ca fond pentru finisaje de acoperire sintetice 
sau diluabile cu apă.

CARACTERISTICI
✓ Produs de fond, pentru a obține finisaje de o calitate mai are
✓ Putere de umplere optimă, pentru a uniformiza suportul
✓ Poate fi șlefuit, pentru a obține suprafețe perfect netede
✓ Ușor de aplicat

serie 145

marconol
ORIENTALITE

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA OPACĂ DE FOND 
PENTRU LEMN

8-12 m2/l per strat

pensulă, trafalet 2 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL VOPSEA NITRO este o vopsea pentru lemn cu uscare 
rapidă, pentru vopsirea articolelor din lemn de interior. Produsul 
este dotat cu o putere bună de umplere și dilatare care evită 
urmele inestetice ale pensulei. Produsul este disponibil în versiunile 
transparentă și satinată.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de interior, tratat în prealabil cu 
MARCONOL FOND TURAPORI seria 810.

CARACTERISTICI
✓ Vopsea nitro în versiune satinată sau transparentă 
✓ Uscare rapidă, pentru a reduce timpii de lucru și de așteptare
✓ Dotat cu o putere bună de umplere și dilatare pentru finisaje de 

calitate

marconol
VOPSEA NITRO

serie 820

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA SATINATĂ ȘI TRANSPARENTĂ 
PENTRU INTERIOARE

10-12 m2/l per strat

pulverizare 2 strat 60-70%

dil. Nitro antin. 5170076
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MARCONOL FLATTING este o vopsea sintetică pentru lemn, potrivită 
pentru finisajul articolelor din lemn de interior și de exterior. 

Produsul este dotat cu o elasticitate bună, care permite stratului de 
finisaj să urmeze variațiile dimensionale ale lemnului. 

MARCONOL FLATTING conferă o bună putere de protecție și 
decorativă, realizând finisaje cu aspect transparent.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn de exterior și de interior. Suprafețe din 
lemn noi, vechi sau vopsite în prealabil, cum ar fi pardoseli, mansarde, 
balcoane, garduri, obloane, etc.

CARACTERISTICI
✓ Garantează finisaje deosebit de strălucitoare
✓ Protecție bună a lemnului 
✓ Produs pentru interioare și exterioare
✓ Elasticitate bună, se adaptează variațiilor dimensionale ale lemnului

serie 846

marconol
FLATTING

Pentru mai multe detalii tehnice

VOPSEA OLEOSINTETICĂ 
TRANSPARENTĂ PENTRU LEMN

16-18 m2/l per strat

pensulă, trafalet 2/3 strat pregătit pentru utilizare
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MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de culoare care 
tinde înspre galben, ideal pentru a proteja și înviora orice articol din 
lemn aflat la interior sau la exterior. Învigorează nuanța lemnului fără 
a masca dungile acestuia. Poate înlocui uleiul de in pur, cu avantajele 
uscării mai rapide și durității superficiale. 

Utilizat în mod regulat, combate formarea de crăpături și menține 
integritatea lemnului.

UNDE SE APLICĂ: pe lemn opacizat în timp, la exterior și la interior, 
tratat în prealabil cu produse pe bază de solvent sau de apă.

CARACTERISTICI
✓ Protejează și înviorează orice articol din lemn 
✓ Învigorează nuanța lemnului fără a masca dungile acestuia
✓ Poate înlocui uleiul de in pur, cu o mai mare rapiditate de uscare și 

duritate superficială
✓ Combate formarea de crăpături

marconol
PLASTIC-OIL

serie 532

Pentru mai multe detalii tehnice

ULEI PROTECTOR PENTRU LEMN, 
LA EXTERIOR/INTERIOR

15-17 m2/l per strat

pensulă, lavetă 1 strat pregătit pentru utilizare; 10% max
acquaragia
5200010
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MARCONOL OLIO PAGLIERINO este un ulei limpede de culoarea 
chihlimbarului, indicat pentru a lustrui, hrăni și regenera orice tip de 
articol din lemn la interior, cum ar fi mobilier, fitinguri, rame și pardoseli. 
Realizează finisaje care nu se exfoliază.
MARCONOL OLIO PAGLIERINO pătrunde în fibrele lemnului, 
înviorându-le culorile și conferind lemnului nuanțe calde și plăcute. 
Potrivit pentru finisaj cu ulei al lemnului și ideal pentru restaurarea 
mobilierului de epocă.

UNDE SE APLICĂ: pe articole din lemn de interior

CARACTERISTICI
✓ Hrănește și regenerează lemnul de interior
✓ Produs potrivit pentru restaurarea mobilierului de epocă 
✓ Pătrunde în lemn în profunzime 
✓ Permite o întreținere ușoară, finisajul nu se exfoliază

serie 531

marconol
OLIO PAGLIERINO

Pentru mai multe detalii tehnice

ULEI ÎNVIGORANT PENTRU LEMN
DE INTERIOARE

12-15 m2/l per strat

pensulă 1 strat pregătit pentru utilizare
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www.san-marco.com
export@san-marco.it

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco


