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UNIMARC FINITURA LEGNO 
ЗАХИСНИЙ, ПРОЗОРИЙ, ВОДОРОЗЧИННИЙ ЛАК БЕЗ ЗАПАХУ 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 318 

 

ОПИС 
 
UNIMARC FINITURA LEGNO – водорозчинний лак для 
захисту і декорування дерев’яних поверхонь при 
внутрішніх і зовнішніх роботах. Сполучна речовина на 
основі акрилових сополімерів і спеціальних добавок, 
які поглинають УФ промені, дозволяють 
застосовувати матеріал також і для зовнішніх робіт, в 
умовах сильного впливу сонячного проміння і 
атмосферних опадів. 
Плівка матеріалу залишається дуже еластичною і 
постійною, незважаючи на природні структурні зміни 
деревини. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрилові сополімери в водній 
емульсії. 
- Розчинник: вода.  
- Блиск згідно EN ISO 2813: >80, глянець. 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,30 ±0,05- 
кг/л в залежності від кольору. 
- В'язкість згідно UNI 8902: 1400 ± 300 cps 
- Стійкість до вологого стирання згідно UNI 10560: 
>10000 циклів, чудова стійкість 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): на 
дотик до 3 годин, для повторного нанесення- через 6 
години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Продукт може застосовуватися для зовнішніх і 
внутрішніх робіт, а також може наноситися на: 
Нові, старі, покриті лаком дерев'яні вироби, такі як 
обшивальні шпунтовані дошки, горища, вікна, 
балкони, огорожі, віконниці, сходи і т. д. 
Слід звертати увагу на обробку деревини багатою 
таніном. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Нові дерев'яні вироби: 
- Злегка обробити шкіркою, щоб усунути задири 
волокон деревини. 

- Видалити з поверхні смолу за допомогою 
нітророзчинника. 
- Усунути дефекти поверхні за допомогою 
синтетичного заповнювача. Обробити шпакльовані 
ділянки наждачним папером і усунути пил. 
- Переконатися, що деревина не надто волога. 
- 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).  
- При внутрішніх роботах 2 шари UNIMARC FINITURA 
LEGNO можна наносити безпосередньо на деревину, 
причому після нанесення першого шару поверхню 
необхідно обробити наждачним папером. 
- Обробити поверхню наждачним папером і 
приступити до нанесення 2 шарів UNIMARC FINITURA 
LEGNO, причому після нанесення першого шару 
поверхню необхідно обробити наждачним папером, 
щоб усунути задири волокон деревини. 
Дерев'яні вироби, покриті лаком: 
- Обробити наждачним папером, щоб усунути задири 
волокон деревини. 
- Усунути шари старого лаку, які відлущилися і 
зшершавити всю поверхню, яка вже була покрита 
лаком. 
- Видалити з поверхні смолу за допомогою 
нітророзчинника. 
- Усунути дефекти поверхні за допомогою 
синтетичного заповнювача. Обробити шпакльовані 
ділянки наждачним папером і усунути пил. 
- Переконатися, що деревина не надто волога. 
- 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).  
- При внутрішніх роботах 2 шари UNIMARC FINITURA 
LEGNO можна наносити безпосередньо на деревину, 
причому після нанесення першого шару поверхню 
необхідно обробити наждачним папером. 
- Обробити поверхню наждачним папером і 
приступити до нанесення 2 шарів UNIMARC FINITURA 
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LEGNO, причому після нанесення першого шару 
поверхню необхідно обробити наждачним папером, 
щоб усунути задири волокон деревини. 
 

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 
Поверхня має бути сухою. 
- Інструменти: щітка, розпилювач. 
- Перед розведенням продукт слід ретельно 
збовтати. 
- Продукт готовий до застосування. 
- Нанесення фарборозпилювачем здійснюється після 
розбавлення до 5%. 
- Продукт слід наносити послідовними шарами, 
роблячи інтервал між нанесенням шарів не менше 6 
годин. 
- Кіл-ть шарів: для внутрішніх робіт і в тих випадках, 
коли умови навколишнього середовища не надто 
суворі - досить нанести 2 шари продукту, при 
несприятливих зовнішніх умовах і на новій деревині 
рекомендується наносити 3 шари. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 6-8 м2/л при нанесенні на гладкі 
поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie(до 5%). 
 

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 згідно з директивою ЄС 2004/42 /EC 
Кат. Е: Лаки і просочення для деревини для зовнішніх 
і внутрішніх робіт (на водній основі): 150 гр/л (2007) 
/130 г/л (2010) 

UNIMARC FINITURA LEGNO містить макс.: 30 гр/л ЛОС. 
Продукт не вимагає маркування відповідно до 
директив 67/548/EEC і 1999/45/EC та їх подальшими 
змінами і оновленнями. Застосовувати продукт 
відповідно до діючих правил гігієни та безпеки; після 
використання не викидати тару в навколишнє 
середовище, дати залишкам продукту добре 
висохнути, і утилізувати як спеціальні відходи. 
Берегти від дітей. 
Використовувати в добре провітрюваних місцях.  В 
разі попадання продукту в очі, слід негайно промити 
великою кількістю проточної води. При попаданні 
продукту в травний тракт слід негайно звернутися до 
лікаря і показати йому цей контейнер або наклейку. 
Не зливати залишки продукту в каналізацію, 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. 


