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UNIMARC HOBBY 
АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА ФАРБА ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ, ТАКИХ ЯК: 

МЕТАЛ, ДЕРЕВО, ПЛАСТИК, СТІНИ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 301 

 

ОПИС 
 
UNIMARC HOBBY - серія акрилових емалей на водній 
основі в міні-упаковці, розроблена для декорування 
невеликих домашніх виробів типу "зроби сам". 
Проста в застосуванні, готова до використання, 
загального призначення, наноситься на різні основи 
при виконанні внутрішніх та зовнішніх робіт. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: водорозчинний акриловий 
сополімер. 
- Розчинник: вода. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,4± 0,05 кг/л. 
залежно від кольору. 
- В'язкість згідно UNI 8902: 44000 ± 3200 cps. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): на 
дотик – 3 години, для повторного нанесення- 6 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Може застосовуватися для зовнішніх і внутрішніх 
робіт по поверхнях з дерева, чорних металів, 
штукатурки і пластмаси. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні чорних металів: 
- Якщо на поверхні присутня іржа, слід її усунути 
наждачним папером, очистити пил і нанести один 
шар антикорозійного продукту. 
 - Приступити до нанесення UNIMARC HOBBY на чисту 
і суху поверхню. 
Дерев'яні поверхні: 
 - Якщо присутнє старе покриття, слід видалити 
відшаровані і погано прилеглі ділянки. 
 - Виправити нерівності поверхні. 
 - Зашкурити і очистити. 
 - Приступити до нанесення UNIMARC HOBBY на чисту 
і суху поверхню. 
Поштукатурені поверхні: 
 - Переконатися, що основа повністю затверділа і 
висохла. 

 - Видалити погано прилеглі ділянки штукатурки. 
 - Якщо на поверхні є пил необхідно нанести 
ґрунтовку. 
 - Приступити до нанесення UNIMARC HOBBY на чисту 
і суху поверхню. 
Поверхні із пластику (ПВХ): 
 - Зашкурити поверхню щоб зробити її злегка 
шорсткою. 
 - Видалити масні плями розчинником. 
 - Нанести UNIMARC HOBBY на чисту і суху основу.  На 
матеріалах з пластику, не ПВХ, необхідно перевірити 
адгезію з допомогою попередніх випробувань на 
конкретній поверхні. 
Поверхні, на яких вже є покриття: 
 - Якщо поверхня гладка, без дефектів, слід злегка 
зашкурити її і видалити пил, після чого нанести 
UNIMARC HOBBY. 
 

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% 
- Інструменти: щітка. 
- Кількість шарів: мінімум 2. 
- Розведення: готовий до використання або водою 
максимально 5%.  
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 8-10 м2/л при нанесенні на 
гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється готовим до використання. 
 

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

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Директива Євросоюзу (2004/42/EC) не застосовується. 
Матеріал не вимагає  інформаційних етикеток згідно 
з директивою Євросоюзу D.L. 65 від 14/03/03 та 
подальших змін і  доповнень. Застосовувати матеріал 
згідно з нормами гігієни і безпеки: після застосування 
не викидайте контейнери в навколишнє середовище, 
залишити до повного висихання залишки матеріалу і 
утилізувати разом зі  спеціальними відходами. 
Тримати подалі від дітей. Використовувати в 
провітрюваному приміщенні. 
У разі контакту з очима, негайно промити їх 
достатньою кількістю води. При попаданні всередину 
негайно звернутися до лікаря, показавши упаковку і 
етикетку матеріалу.  Не викидати залишки матеріалу 
в каналізацію, у водне середовище 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. 

 


