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MARCONOL SUPERMARE 
ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЛАК ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 

Серія 848 
 

ОПИС 
 
MARCONOL SUPERMARE –лак для дерева на основі 
розчинників, дозволяє досягти напівматового або 
глянцевого фінішного покриття.  
Сполучна речовина на основі алкідно - уретанових 
смол дозволяє використовувати матеріал також для 
зовнішніх робіт в умовах сильного впливу 
атмосферних опадів і морського середовища. 
Матеріал має відмінну заповнюваністю, легко 
наноситься, добре розтягується. MARCONOL 
SUPERMARE пропонується в глянцевому або 
напівматовому варіанті. Можливе отримання 
проміжного блиску при змішуванні їх між собою. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: модифіковані уретан-алкідні 
смоли.  
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів.  
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-.  
- В'язкість згідно UNI 8902:  
8480819 глянцева версія: 270 ± 30 cps при 25 °C  
8480638 напівматова версія: 400 ± 80 cps при 25 °C  
- Блиск згідно UNI EN ISO 2813:  
8480819 глянцева версія: >90 при 60°  
8480638 напівматова версія: 45 ± 5 при 60°.  
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): 
захищати від пилу протягом 2 годин, повторне 
нанесення – через 6 годин, повне висихання – через 
12 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал може наноситися на нові і покриті лаком 
дерев'яні поверхні таких виробів як обшивальні 
шпунтовані дошки, горища, вікна, балкони, огорожі, 
віконниці, і т. д.  
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Нові дерев'яні поверхні або відреставровані:  
- Злегка відшліфувати поверхню для видалення 
задирок.  

- При виявленні на поверхні смоли видалити її 
відповідним розчинником.  
- Зашпаклювати дефекти за допомогою синтетичної 
шпаклівки. Відшліфувати нерівності і видалити пил.  
- Переконатися в тому, що дерево не дуже вологе.  
- На деревину з надмірним вологопоглинанням, м'яку 
або суху, нанести один шар MARCONOL 
IMPREGNANTE(серія 843).  
- На дерев'яні вироби, що піддаються зовнішнім 
впливам, рекомендується нанести 2 шари 
просочення MARCONOL IMPREGNANTE (серія 843).  
- Відшліфувати поверхню і приступити до нанесення 
2-х шарів MARCONOL SUPERMARE з перервою між 
нанесенням шарів у 12 годин.  
Дерев'яні поверхні, раніше пофарбовані:  
- Відшліфувати поверхню для видалення задирок.  
- Видалити шари старої фарби, що відшарувалася і 
обробити наждачним папером для отримання 
шорсткої поверхні.  
- При виявленні на поверхні смоли видалити її 
відповідним розчинником.  
- Зашпаклювати дефекти за допомогою синтетичної 
шпаклівки. Відшліфувати нерівності і видалити пил.  
- На деревину з сильними ушкодженнями або з 
надмірним вологопоглинанням нанести один шар 
MARCONOL IMPREGNANTE серія 843.  
- На зовнішню дерев'яну поверхню нанесіть 2 шари 
MARCONOL IMPREGNANTE (серія 843).  
- Відшліфувати поверхню і приступити до нанесення 
2-х шарів MARCONOL SUPERMARE. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення:  
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +35°C.  
Відносна вологість повітря: <75%.  
Температура поверхні: мін. +5°C/ макс. +35°C.  
Вологість поверхні: <10%  
- Уникати нанесення при наявності поверхневого 
конденсату і під прямими променями сонця.  
- Інструменти: щітка, валик.  
- Акуратно перемішати матеріал перед 
використанням.  
- Матеріал готовий до застосування. 
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- Нанесення фарборозпилювачем здійснюється після 
розбавлення до 10% за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010.  
- Кількість шарів: матеріал наноситься в 2 шари.  
- Чистка інструментів повинна бути здійснена відразу 
ж після використання за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010.  
- Витрата матеріалу: 9-12 м2/л для деревини з 
середнім вологопоглинанням. Для більш точного 
визначення витрати матеріалу рекомендується 
провести попередню пробу на окремо виділеній для 
цього ділянці поверхні. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в двох версіях: глянцева (код 
8480819) і напівматова (код 8480638). 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E.  
Категорія А/е: фарби просочення для дерева для 
внутрішньої і зовнішньої обробки (на розчинниках): 
500 г/л (2007) / 400 г/л (2010)  
MARCONOL SUPERMARE містить макс .: 400 г/л ЛОС.  
Пожежонебезпечний. Зберігати в недоступному для 
дітей місці.  
Не зливати залишки матеріалу в каналізацію.  
Розпиляти тільки в добре провітрюваних 
приміщеннях. При проковтуванні негайно звернутися 
до лікаря і показати цю упаковку або етикетку. Не 
намагатися викликати блювоту. Матеріал містить 2- 
бутанон оксим. Матеріал повинен транспортуватися, 
використовуватися та зберігатися відповідно до 
діючих норм гігієни і безпеки. Залишки матеріалу 
залишити до повного висихання і утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. Для додаткової інформації 
необхідно ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 

безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 


