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OPIS
 
UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO jest emalią
wodną na bazie żywic akrylowych do zastosowania we
wnętrzach i na zewnątrz. Bezzapachowa, pozbawiona
formaldehydu i o niskim poziomie LZO, nadaje się
szczególnie do dużych powierzchni o wysokich
standardach higieniczno-sanitarnych, takich jak szpitale,
szkoły, przedszkola, laboratoria medyczne, lokale w
sektorze żywieniowym i środowiska mieszkalne.
UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO zapewnia:
- niski stopień przyciągania zanieczyszczeń
- wysoki stopień pokrycia i punktu bieli
- dobrą przepuszczalność powietrza
- doskonałą odporność na mycie, czyszczenie i dezynfekcję
- szybkość wysychania, z redukcją czasu do powtórnego
nałożenia
- zgodność z wymogami regulaminu WE 852/2004 w
sprawie higieny środków spożywczych.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Do zastosowania na:
- Tynkach nowych i starych na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchniach betonowych.
- Powierzchniach gipsowych i gipsowo-kartonowych..
- Starych farbach i powłokach organicznych lub
mineralnych, suchych, zwartych, chłonnych i spójnych.
- Konglomeratach różnej natury mineralnej wystarczająco
chłonnych.
- Idealna do błyszczących wykończeń powłok z tworzyw
sztucznych we wnętrzach.
Powierzchnie muszą być odpowiednio przygotowane,
zgodnie z zaleceniami w paragrafie “PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI”.
Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych,
odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery
tygodnie.
UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO nie nadaje
się do pokrywania zbiorników lub pojemników na płynne
substancje żywieniowe (woda, piwo, wino, itp.).
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
- Natura spoiwa: Kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+ 
 
- Klasyfikacja UNI EN 13300:
. Odporność na zmywanie ISO 11998: klasa 1
. Połysk EN ISO 2813: ≥10, (60°) półbłyszcząca
. Pokrycie ISO 6504-3: klasa 2 przy wydajności 7 m2/l
 
Charakterystyka dodatkowa
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 kg/l
- Odporność na zmywanie UNI 10560: >5000 cykli,
doskonała – wytrzymuje ponad 10000 cykli 
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do
nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Wysychanie (przy 25°C i 65% wilgotności względnej): na
dotknięcie 30 minut; do ponownego nałożenia 2 godziny;
 

Zgodna z HACCP, według wymogów regulaminu WE
852/2004
* Raport z próby nr 3001F2015 Studio ASA – Treviso,
zgodnie z normą UNI 11021
*- Stopień utrzymywania zanieczyszczeń UNI 10792:
∆L=0,6, bardzo niski
*- Zdolność pokrycia UNI ISO 6504-1: 99,7%
*- Wydzielanie zapachu UNI 11021:2002- Zał. A: 1
*- Odporność na zmywanie UNI 10560: >5000 cykli,
doskonała
*- Odporność na cząstki aktywne mycia UNI EN ISO
2812-1: żadnych zmian
 
- Raport z próby nr 3004F2015 Studio ASA - Treviso:
. Określenie składników organicznych lotnych (LZO) ISO
11890-2:2013: <0.01 g/l
. Określenie formaldehydu wolnego EPA 8315A:1996: <1
mg/kg
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
- Upewnić się, że powierzchnia jest sucha i gotowa. W razie
konieczności wyrównać ją i wzmocnić, stosując w tym celu
odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333. W celu ochrony
ściany przed formowaniem się pleśni dodać do produktu
środek dezynfekcyjny COMBAT 111 kod 4810111 do
zastosowania zewnętrznego lub COMBAT 444 cod.
4810444 do zastosowania we wnętrzach.
- Usunąć za pomocą szczotki, lub zmyć, ewentualne
wykwity i złuszczenia starych farb. Usunąć całkowicie
ewentualne warstwy farb wapiennych lub temper.
- Usunąć szczotką pokłady kurzu, smogu i inne.
Podłoża tynkowe, gipsowe i z płyt kartonowo-gipsowych:
- We wnętrzach wyrównać nieregularności powierzchni i
obrobić dziury, pęknięcia, rysy i wybrzuszenia za pomocą
TAMSTUCCO 9400006/9410110; przetrzeć papierem
ściernym miejsca zaszpachlowane i łaty.
- Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.
- Wykonać ewentualne wyrównania na tynku za pomocą
RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub
RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju
powierzchni.
- Na powierzchnię czystą i suchą nałożyć:
We wnętrzach warstwę utrwalacza ściennego akrylowego
wodnego IDROFIS 4700006 lub utrwalacza
zmikronizowanego bez rozpuszczalników ATOMO
8840001. Na powierzchnię gipsowo-kartonową nałożyć
specyficzny preparat izolacyjny PREPARA 4710019
pigmentowany.
Na zewnątrz, lub we wnętrzach, w przypadku występowania
niewielkiej grubości starych farb temperowych lub
kredowych nałożyć warstwę utrwalacza izolującego
rozpuszczalnikowego do ścian ISOMARC 4410111 lub
utrwalacza zmikronizowanego bez rozpuszczalników
ATOMO 8840001.
- W celu uzyskania gładzi na powierzchniach porowatych i
mało jednolitych zaleca się nałożenie 2 warstw UNIMARC
FONDO UNIVERSALE seria 335.
- Przystąpić do nakładania UNIMARC SMALTO MURALE
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SEMILUCIDO.
 
- Powierzchnie betonowe:
- Usunąć fragmenty cementu źle przylegające.
- Metalowe pręty zbrojenia wystające nad powierzchnią
muszą być dokładnie oczyszczone szczotką i pokryte
BETOXAN PRIMER 9490125 Zaczyn cementowy
pasywacyjny.
- Przywrócić brakujące fragmenty za pomocą  preparatu
wygładzającego BETOXAN 400 lub zaprawą
przeciwkurczliwą tiksotropową z włóknem szklanym
9490140/0130; wykonać wygładzanie końcowe za pomocą
preparatu wygładzającego przeciwkurczliwego
antykarbonizacyjnego BETOXAN 200 9490120.
- Na powierzchnię czystą i suchą nałożyć:
We wnętrzach warstwę utrwalacza ściennego akrylowego
wodnego IDROFIS 4700006 lub utrwalacza
zmikronizowanego bez rozpuszczalników ATOMO
8840001.
Na zewnątrz, lub we wnętrzach, w przypadku występowania
niewielkiej grubości starych farb temperowych lub
kredowych nałożyć warstwę utrwalacza izolującego
rozpuszczalnikowego do ścian ISOMARC 4410111 lub
utrwalacza zmikronizowanego bez rozpuszczalników
ATOMO 8840001.
- W celu uzyskania gładzi na powierzchniach porowatych i
mało jednolitych zaleca się nałożenie 2 warstw UNIMARC
FONDO UNIVERSALE seria 335.
- Przystąpić do nakładania UNIMARC SMALTO MURALE
SEMILUCIDO.
 
*(Rozcieńczenie preparatu izolującego oraz ilość, jaką
należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy
je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na
danym podłożu - Zapoznać się z odpowiednią specyfikacją
techniczną).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
- Warunki środowiska i powierzchni:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna środowiska: <75%
Temperatura powierzchni: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność powierzchni: <10%
- Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet natryskowy i próżniowy.
- Ilość warstw: co najmniej 2 warstwy.
- Rozcieńczanie: pierwsza warstwa z 10% wody; 0-5% dla
następnych warstw.
- Przy nakładaniu pistoletem próżniowym rozcieńczanie
(0-10%) zmienia się w zależności od aparatury i
stosowanego ciśnienia roboczego.
- W celu dobrego wykorzystania charakterystyk UNIMARC
SMALTO MURALE SEMILUCIDO przygotowane
powierzchnie muszą być doskonale płaskie i gładkie.
- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 9-10 mq/l per strato e si riferisce
a supporti lisci e mediamente assorbenti. Należy określić
wydajność efektywną za pomocą wstępnej próby na danym
podłożu.
 
BARWIENIE

 
Barwienie można uzyskać za pomocą systemu barwiącego.
Produkt może być barwiony także za pomocą środków
barwiących COLORADO seria 548. 
W przypadku używania rożnych wyrobów zaleca się
wymieszanie ich miedzy sobą, w celu uniknięcia lekkich
różnic w odcieniach. 
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/a: Matowe ściany i sufity wewnętrzne
(połysk≤25@60°) (na bazie wody): 30 g/l (2010)
Kat. A/c: Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym (na
bazie wody): 40 g/l (2010)
Zawiera maks.: 1 g/l LZO
 
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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