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UNIMARC SMALTO LUCIDO 
АКРИЛОВА ЕМАЛЬ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, БЕЗ ЗАПАХУ, ГЛЯНЦЕВА, 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 310 

 

ОПИС 
 
UNIMARC SMALTO LUCIDO – водорозчинна емаль 
високої якості на основі акрилових смол у водній 
дисперсії і кольорових пігментів з високою стійкістю 
до світла. Акрилові смоли, що входять до складу, 
гарантують відмінний захист матеріалу від 
атмосферних впливів, високу стійкість до пожовтіння і 
відмінну здатність заповнювати, розтікатися і 
зчіплюватися з різними видами поверхні. UNIMARC 
SMALTO LUCIDO - без запаху, незаймиста. Як і вся 
продукція лінії UNIMARC, даний матеріал легко 
наноситься і швидко висихає. UNIMARC SMALTO 
LUCIDO призначений для виконання оздоблень 
високої якості на зовнішніх і внутрішніх поверхнях з 
заліза, цинку, легких сплавів, дерева, пластика і 
внутрішніх поверхонь стін. 
 

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 можна наносити на: 
- Свіжі або покриті лаком дерев'яні конструкції; 
- Належним чином оброблені конструкції з чорних 
металів; 
- Оцинковані поверхні, алюміній або легкі сплави; 
- Пластик (ПВХ): 
- Поверхню стін і стелі в приміщенні. 

Слід звертати увагу на обробку деревини багатою 
таніном, у зв’язку з можливою появою неестетичних 
плям. У цьому випадку слід нанести грунт-ізолянт. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні чорних металів: 
- З допомогою механічного або ручного очищення 
видалити відлущені частинки матеріалу, які погано 
прилягають до поверхні, а також іржу.  
- Видалити шари старої фарби, яка погано прилягає і 
зашкурити всю поверхню. 
- Видалити з поверхні консистентне мастило з 
допомогою нітро розчинника. 
- Видалити всі сліди бруду і пилу. 
-Нанесіть 2 шари MARCOTECH AU METAL PRIMER на 
абсолютно суху поверхню, згідно відповідної 
інструкції. 
- На поверхні, які більшою мірою схильні до впливу 
несприятливих атмосферних умов, в якості ґрунтівки 
слід нанести 1-2 шари ґрунтівки PRIMER. 
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO LUCIDO. 
Оцинковані листи, алюміній або легкі сплави: 
- Усунути всі сліди окису механічним способом або 
вручну. 
- Обережно видалити мастило за допомогою лужного 
розчину або розчинника. 
- Видалити шари старої фарби, які погано прилягають 
і зашкурити всю поверхню. 
- Видалити всі сліди бруду і пилу і приступити до 
нанесення MARCOTECH AU METAL PRIMER на 
абсолютно суху поверхню, в тих місцях, де є іржа. 
- На поверхні, які більшою мірою схильні до впливу 
несприятливих атмосферних умов, слід нанести 2 
шари однокомпонентної ґрунтівки PRIMER. 
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO LUCIDO. 
Пластик (ПВХ): 
- Обробити поверхню дрібною шкуркою, щоб вона 
стала злегка шорсткою. 
- Видалити консистентне мастило з допомогою 
нітророзчинника і очистити поверхню. 
- Нанесіть 2 шари UNIMARC SMALTO LUCIDO на 
абсолютно чисту і суху поверхню. 
Дерев'яні конструкції: 
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- Злегка зашкурити поверхню деревини. 
- Усунути шари старого лаку, які відстають від 
поверхні і зашкурити всю поверхню, яка вже була 
покрита лаком. 
- За допомогою нітророзчинника видалити смолу 
смолу. 
- Усунути дефекти поверхні за допомогою 
синтетичного заповнювача. Обробити шпакльовані 
ділянки шкуркою і видалити пил. 
- Нанести 2 шари UNIMARC FONDO UNIVERSALE, серія 
335, на чисту і суху поверхню, інтервал між 
нанесенням шарів не менше 6 годин. 
- Зашкурити поверхню і нанести 2 шари UNIMARC 
SMALTO LUCIDO. 
Штукатурка, гіпс, гіпсокартон: 
- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що 
вона витримана не менш ніж 28 діб 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню 
антисептичним засобом COMBAT 222, після чого 
видалити щіткою або змити наліт, що утворився в 
результаті обробки. Видалити відлущені та погано 
зафіксовані залишки старого покриття. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.  
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK. 
- Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  
чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, 
тощо. 
- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої  сильно 
поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану 
ґрунтівку глибокого проникнення ATOMO*  
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  
*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 
поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 
 

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, валик, розпилювач. 
- Кількість шарів: 2. 
- Розведення: для щітки, валика 0-5% водою, при 
нанесенні розпилювачем – 10-15%. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 10-12 м2/л при нанесенні на 
гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. Можливо також колорування барвниками 
COLORADO, серія 548. 
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 згідно з директивою ЄС 2004/42 /EC 
Кат. В: глянцеві покриття для внутрішніх поверхонь 
(Глянець > 25 при 60°), (водорозчинна): 150 гр / л 
(2007) / 100  гр / л (2010) 
Кат. D: фарби для дерева,  металу або пластику для 
зовнішніх і внутрішніх робіт (на  водній основі): 150 гр 
/ л (2007) / 130 гр / л (2010) 
UNIMARC SMALTO LUCIDO містить макс: 100 г / л ЛОС. 
Продукт не вимагає маркування відповідно до 67/548 
/EEC і 1999/45/EC з подальшими змінами і 
оновленнями. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни та 
безпеки: після застосування не викидайте 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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контейнери в навколишнє середовище, залишки 
повинні бути утилізовані з будівельними відходами. 
Тримати подалі від дітей. У разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку. Не викидати в 
каналізацію, водойми. 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. 


