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UNIMARC VERNICE PER PARQUET 
ВОДОРОЗЧИННИЙ, НАПІВМАТОВИЙ, ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 
Серія 316 

 

ОПИС 
 
Однокомпонентний водорозчинний лак UNIMARC 
VERNICE PER PARQUET призначений для фарбування 
дерев'яних підлог і конструкцій всередині приміщень. 
Для кращої відповідності цьому призначенню, склад 
матеріалу був розроблений так, щоб полегшити його 
нанесення та забезпечити гарне теплорозширення, 
стійкість до хімічних впливів у воску і миючих засобах, 
підвищений антиадгезивний ефект. 
Матеріал швидко висихає, що скорочує час для 
покриття поверхні.. 
Сухий шар має підвищену твердість і відмінну 
пружність, надає обробленій поверхні напівматовий 
вигляд. 
Для підвищення експлуатаційних характеристик 
покриття, UNIMARC VERNICE PER PARQUET можна 
наносити на миючі фарби на водній основі, якщо 
вони добре прилягають до поверхні. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: поліуретан-акрилові смоли в 
водній дисперсії 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,05 кг/л 
- В'язкість UNI 8902: 500 ± 100 cps при 25 °С 
(ротаційний віскозиметр Brookfield) 
- Блиск UNI EN ISO 2813: 
3160619: 30±5, 60° 
- Висихання (при 25 °C і 65% відн.волог.): на дотик 45 
хвилин; для повторного фарбування 4 години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Дерев'яні конструкції всередині приміщень, нові або 
раніше пофарбовані, напр.: паркет, плінтуси, панелі, 
різні вироби, що потребують підвищеної поверхневої 
твердості. При нанесенні на білу фарбу може 
змінитися ступінь білизна поверхні. Слід звертати 
увагу на обробку деревини багатою таніном. 
 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні з нової або відновленої деревини: 
- Злегка зашкурити для видалення задирок . 
- Видалити смолу за допомогою нітророзчинника. 
- Зашпаклювати дефекти синтетичною шпаклівкою. 
Зашкурити зашпакльовані місця та видалити пил. 
- Перевірити, що дерево не дуже вологе. 
- Нанести 2 шари UNIMARC VERNICE PER PARQUET, 
між нанесеннями двох шарів зашкурити для 
видалення задирок. 
Поверхні з раніше пофарбованого дерева: 
- Зашкурити для видалення задирок. 
- Видалити шари старої фарби, що відшарувалася і 
зачистити до шорсткості пофарбовані поверхні. 
- Видалити смолу з допомогою нітророзчинника. 
- Зашпаклювати дефекти синтетичною шпаклівкою. 
Зашкурити зашпакльовані місця та видалити пил. 
- Нанести 2 шари UNIMARC VERNICE PER PARQUET 
видаляючи задирки у проміжку між нанесеннями. 
 

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 
- Уникати нанесення в присутності поверхневого 
конденсату і під прямим впливом сонця.  
- Інструменти: щітка, пульверизатор і валик. 
- Оптимальний результат на великій площі 
отримують, наносячи матеріал фетровим валиком 
без ворсу. 
- Ретельно перемішати засіб перед використанням. 
- Для нанесення щіткою та валиком матеріал готовий 
до використання. Для нанесення на нове дерево 
розвести перший шар на 15-20%, для другого 
застосовувати нерозведеним. 
- Для нанесення пульверизатором розвести засіб 
водою на 15%. 
- Нанести матеріал у кілька шарів, вичікуючи між 
ними не менше 4 годин. 



       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

- Кіл-ть шарів: 2. Для більшої щільності 
рекомендується наносити 3 шари.  
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Приблизна витрата: 5-6 м2/л в 2 шари на деревині 
середнього поглинання. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в прозорій базі. 
 

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 
 
Вироблено згідно з директивою ЄС 2004/42 /EC 
Кат. A/e : фарби і просочення для дерева для обробки 
внутрішніх/зовнішніх конструкцій (на водній основі): 
130 г/л (2010) Кат. A/i: однокомпонентні фарби 
високої якості (на водній основі): 140 г/л (2010) 
UNIMARC VERNICE PER PARQUET містить макс. 100 г/л 
ЛОВ 
При користуванні засобом дотримуватися чинних 
норм щодо гігієни та безпеки. 
По закінченні роботи не викидати тару 
безконтрольно, а дати залишкам добре висохнути і 
утилізувати як спеціальні відходи. Зберігати в місцях, 
недоступних дітям. При проковтуванні негайно 
звернутися до лікаря і показати йому тару або 
етикетку. Не викидати залишки в каналізацію у 
водойми або на грунт. 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. 


