
IMPREGNAČNÁ ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA BEZ ZÁPACHU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY

séria 313

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

POPIS
 
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO je produkt novej
generácie na báze vodou riediteľných
akrylových/alkydových živíc určený na impregnáciu a
záverečnú úpravu dreva v interiéri a exteriéri.
Vysoký podiel suchého zvyšku poskytuje ochranu proti UV
žiareniu, nečasu a cyklom zamŕzania/rozmŕzania.
Inovatívne zloženie umožňuje kontrolovanú povrchovú
eróziu produktu v priebehu času, čím bráni odlupovaniu.
Zaručuje jednoduchú údržbu, aj mnoho rokov po jeho
nanesení nie je potrebné kefovanie na odstránenie
produktu pred nanesením nového náteru. 
Je veľmi priedušný, oživuje odtiene a ponecháva viditeľné
pôvodné žilkovanie. Má vynikajúcu pružnosť, ktorá dokáže
sledovať prirodzené štrukturálne zmeny dreva.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Špecifický produkt na drevo.
Možno nanášať na nové alebo už natierané povrchy, ako
sú dvere, podlahové lišty, zárubne, trámy, drevené panely,
obloženia atď.
POZOR pri použití na drevách bohatých na trieslovinu. Na
obmedzenie rizika tvorby tmavých škvŕn naneste základný
izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO
kód 3080001/0019 (bezfarebný alebo biely).
POZOR pri použití na drevách, aj bez triesloviny, s
produktom UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO s
pastelovými odtieňmi. Na obmedzenie rizika postupného
žltnutia naneste bezfarebný základný izolačný prostriedok
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: akrylový/alkydový kopolymér vo vodnej
disperzii. 
- Pigmenty: mikronizované farebné a priesvitné oxidy
minerálov, odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: voda. 
- Suchý hmotnostný zvyšok: 28%
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05
kg/l.
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 110 ± 15 cps pri 25 °C
(rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z dreva nové alebo vynovené:
- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien
dreva. 
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného
rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu.
Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Na drevo s nepravidelnou absorpčnou schopnosťou,
mäkkého alebo suchého, naniesť jednu vrstvu UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO bezfarebný 3130300, rozriedený
vodou na 20-30%.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO v požadovanej farbe, a
brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať
odstávajúce vlákna.
 
Drevené povrchy už natreté:
- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva. 
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov
a zdrsniť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného
rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu.
Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.
 
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 náterom v prítomnosti povrchového
kondenzátu alebo na priamom slnku. 
- Náradie: štetec, striekanie.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím. 
- Produkt je pripravený na použitie.
- Použiť prostriedok taký ako je, v po sebe idúcich vrstvách
v rozmedzí najmenej 6 hodín.
- Počet vrstiev: pre vnútorné použitie sa nanášajú 2 vrstvy
produktu; v exteriéri sa odporúča nanesenie najmenej 3
vrstiev.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť UNIMARC
IMPREGNANTE vo farbe, pretože prítomné pigmenty tu
vykonávajú väčšiu ochrannú funkciu pre UV žiarením. V
prostredí obzvlášť vystavenom slnečnému žiareniu, ako sú
napríklad hory, sa odporúča použiť na ukončenie 2 vrstvy
UNIMARC FINITURA LEGNO - sanitárny, lesklý
3180819/638 alebo UNIMARC FINITURA CERATA séria
313.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s vodou.
- Orientačná výdatnosť: 8-10 m2/l na jednu vrstvu na dreve
stredne savom.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný v odtieňoch podľa vzorkovnice farieb.
Ináč sa zafarbenie dosiahne pomocou Sistema
Tintometrico Marcromie.
 
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/f: impregnačné prostriedky nie filmotvorné na drevo
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(základ voda): 130 g/l (2010)
UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO obsahuje max: 130 g/l
VOC 
 
Výrobok používať podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať
zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre
zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.
Uschovávať mimo dosahu detí. V prípade požitia sa ihneď
poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok.
Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo
do prostredia. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Impregnačná záverečná úprava bez zápachu pre exteriéry
a interiéry.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou
riediteľného ochranného prostriedku UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO séria 313 na báze
akrylového/alkydového kopolyméru vo vodnej disperzii, 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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