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MARCOTECH ULTRA AU 10 
МАТОВА АКРИЛ-УРЕТАНОВА ВОДОРОЗЧИННА ЕМАЛЬ  

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 322 

 

ОПИС 
 
Водорозчинна емаль на основі акрил-уретанових 
смол, розроблена для фарбування дверей і арматури, 
твердого ПВХ і металу, підготовлених відповідним 
чином. З її допомогою можна створити обробку з 
твердістю поверхні, що буде добре захищена від 
атмосферного впливу, з високою стійкістю до 
подряпин і ударів. Створює бар'єр від жиру і бруду, 
легко миється побутовими миючими засобами. 
Швидке завершення робіт - завдяки швидкості 
висихання. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрил-уретанові сополімери в 
водній емульсії. 
- Оцінка якості повітря в приміщеннях: А. 
- Розчинник: вода. 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 1,10-
1,35 кг/л в залежності від кольору. 
- Глянець UNI EN ISO 2813: 10, кут спостереження 60°. 
- В'язкість UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C. 
(ротаційний віскозиметр Брукфільда). 
- Клас вологого стирання UN13300: Клас 1. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
стійкість до пилу – 30хвилин, поверхневе через 1 
годину, для повторного нанесення- через 5 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Дерев'яні поверхні, нові  або вже пофарбовані; 
- Поверхні з чорних металів після належної 
підготовки; 
- Оцинковані поверхні з алюмінію і легованих сплавів, 
ПВХ, після нанесення одного шару базового покриття; 
 
ОБЕРЕЖНО обробляти деревину, багату таніном. Щоб 
зменшити утворення темних плям, нанесіть ізолюючу 
основу. 
 
 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Дерев'яні поверхні: 
- Прошкуріть, щоб видалити задирки з деревних 
волокон і гострі краї. 
- Видалити можливий шар старої фарби, що 
відшаровується та прошкурити всі пофарбовані 
поверхні. 
- Видалити можливі залишки деревної смоли, 
використовуючи відповідний розчинник. 
- Зашпаклювати нерівності синтетичної шпаклівкою. 
Зашліфувати шпакльовані ділянки та видалити пил. 
- Нанесіть UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 на 
суху і чисту поверхню. 
- Приступити до нанесення 2-х шарів MARCOTECH 
ULTRA. 
Поверхні з чорного металу: 
- Видалити механічно або вручну металеві лусочки? 
які відшаровуються, а також будь-які сліди іржі. 
- Видалити всі шари старої фарби і прошкуріть всі 
поверхню. 
- Знежирити поверхню відповідним розчинником. 
- Видалити всі сліди пилу і бруду. 
- Нанесіть на абсолютно суху основу шар 
антикорозійної ґрунтівки PRIMER 1630307. 
- Нанесіть 2 шари MARCOTECH ULTRA. 
Оцинковані поверхні, алюміній і легкі сплави: 
- Видаліть сліди окислів шляхом механічного або 
ручного очищення. 
- Ретельно знежирити відповідними лужними 
розчинами або розчинником. 
- Видалити всі шари старої фарби і прошкуріть всю 
поверхню, щоб надати їй шорсткість. 
- Видалити всі сліди пилу і на ідеально суху поверхню 
нанесіть 1-2 шару антикорозійного ґрунту PRIMER 
1630307. 
- Нанесіть 2 шари MARCOTECH ULTRA. 
Пластикові поверхні (ПВХ): 
- Прошкуріть поверхню, щоб надати їй легку 
шорсткість. 
- Знежирити відповідним розчинником і очистити 
поверхню. 
- На чисту і суху основу нанести 1-2 шари PRIMER 
1630307. 
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- Нанесіть 2 шари MARCOTECH ULTRA. 
 

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 
- Інструменти: щітка, валик для емалі, розпилювач. 
- Розріджувач: вода 
- Розведення: щітка/валик: засіб готовий до 
використання або максимум 5%; безповітряне 
нанесення- макс. 5% (діаметр форсунки 0,011-0,015 
мм, тиск близько 200 бар); низький тиск - макс. 20% 
(діаметр форсунки 1,8-2,2мм, тиск повітря близько 
0,5 бар); високий тиск - макс. 20% (діаметр форсунки 
2-2,5мм, тиск повітря близько 2-3 бар). 
- Кількість шарів: 2. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 7-10 м2/л для створення на 
поверхні сухого шару товщиною 60 мікрон. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, 
щоб уникнути розбіжності в тональності. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено відповідно до директив Євросоюзу 
(2004/42 / EC) 
Категорія A / d: фарби для оздоблювальних робіт, для 
внутрішніх / зовнішніх покриттів деревини і металів 
(на  водній основі): 130 г / л (2010) 
Містить не більше: 100 г/л ЛОС 
Застосовувати матеріал відповідно до діючих норм 
гігієни та безпеки; після використання заборонено 

викидати упаковки в навколишнє середовище, 
залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і 
утилізовані з будівельними відходами. Не викидати 
відходи матеріалу в каналізацію, водойми і на землю. 
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. 

 
 


