
DESCRIERE

UNIMARC HOBBY este o serie de emailuri acrilice pe
bază de apă indicate pentru decorare şi mici retuşări pe
care să ţi le faci singur prezentate în ambalaje mici. Uşor
de aplicat, gata de utilizare, de uz general, pe suporturi
variate exterioare şi interioare.
Disponibile în diverse culori lucioase sau satinate.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Datorită caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat pe
suporturi din lemn, metal şi materiale plastice pentru
interior şi exterior.
Pentru utilizări nereglementate de Directiva 2004/42/EC
VOC.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
-Solvent: apă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l în
funcţie de culoare.
-Uscare (25 °C şi 65% U.R.): la atingere 3 ore, poate fi
acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din metal:
- Verificaţi starea suportului.
- Dacă există rugină daţi cu şmirghelul pentru a o
îndepărta, curăţaţi de praf şi aplicaţi un strat de protecţie
anti rugină.
- pe suprafaţa uscată şi curată treceţi la aplicarea de
UNIMARC HOBBY.

Suprafeţe din lemn:
- dacă există vopsea veche îndepărtaţi părţile exfoliate şi
care nu aderă bine pe suprafaţă.
- Nivelaţi neregularităţile suportului.
- Daţi cu şmirghelul şi curăţaţi.
- Pe suprafaţă curată şi uscată treceţi la aplicarea de
UNIMARC HOBBY.

Suprafeţe cu tencuială:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat.
- Îndepărtaţi eventuale vopsele vechi care nu aderă bine
pe suprafaţă.
- În cazul prafului, stabilizaţi suprafaţa.
- Pe suprafaţa curată şi uscată treceţi la aplicarea de
UNIMARC HOBBY.

Suprafeţe din material plastic (PVC):
- Utilizaţi şmirghel pentru a face ca suprafaţa să fie uşor
mai rugoasă.
- Degresaţi cu un diluant.
- Pe suport curat şi uscat aplicaţi UNIMARC HOBBY. Pe
materiale plastice diferite de PVC se recomandă să se
verifice aderenţa prin probe practice pe suport specific.

Suprafeţe deja vopsite:
- Pe suport în stare bună daţi uşor cu şmirghel, curăţaţi de
praf, treceţi la aplicarea de UNIMARC HOBBY.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
-Unelte: pensulă.
-Nr. straturi: cel puţin 2 straturi.
-În aplicările cu pensula produsul va fi aplicat ca atare sau
diluat cu max. 5% apă.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
-Consum orientativ: circa 1 metru pătrat pentru o cutie,
aplicând 1 strat de produs.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile din catalog.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/EC VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul
înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-
le ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu
ochii, spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire,
consultaţi imediat medicul, prezentând recipientul sau
eticheta. Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în
cursurile de apă şi pe pământ.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -

COLORIFICIO SAN MARCO 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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