UNIMARC SMALTO MURALE OPACO
НАСТІННА ЕМАЛЬ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, БЕЗ ЗАПАХУ, МАТОВА, З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ
ЛОС, ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Серія 337
ОПИС
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO – настінна емаль
на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт на
основі акрилових смол, без запаху, не містить
формальдегідів, з низьким вмістом ЛОС, призначена
для фарбування великих поверхонь стін з високими
гігієнічно-санітарними стандартами, таких, як лікарні,
школи, дитячі сади, медичні лабораторії, приміщення
громадського харчування і житлові приміщення.
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO розроблена з
метою забезпечити:
- низьку забруднюваність;
- високу криючу здатність і ступінь білизни;
- хорошу повітропроникність;
- високу стійкість до вологого прибирання, до миючих
та чистячих засобів;
- швидке висихання і скорочення часу перед
фарбуванням;
- відповідність вимогам регламенту CE 852/2004 в
сфері гігієни продуктів харчування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сполучні речовини: акрилові сополімери в водній
емульсії.
- Класифікація згідно UNI EN 13300:
Стійкість до вологого стирання згідно ISO 11998: клас
1
Блиск згідно EN ISO 2813: <5, матова.
Криюча здатність згідно ISO 6504-3: клас 2.
Інші характеристики
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ±0,05кг/л
- В'язкість згідно UNI 8902: 16000 ± 2000 cps
- Стійкість до вологого стирання згідно UNI 10560:
>10000 циклів, чудова стійкість
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості):
поверхневе через 30 хвилин, для повторного
нанесення- через 2 години.
Відповідає HACCP у відповідності з вимогами
регламенту ЄС 852/2004
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*Протокол випробувань N. 3001F2015 Studio ASA Тревізо у відповідності з нормою UNI11021:2002
- Ступінь забруднення UNI 10792: ∆L=0,6 дуже низька
- Криюча здатність UNI ISO 6504-1: 99,7%
- Стійкість до вологого стирання згідно UNI 10560:
>5000 циклів, чудова стійкість
- Опірність до запаху UNI 11021:2002-Append. A: 1
- Стійкість до чистячих засобів UNI EN ISO 2812-1: без
змін
- Визначення вмісту ЛОС ISO 11890-2:2013: <0.01 г/л
- Визначення кількості вільного формальдегіду EPA
8315A:1996: <1 мг/кг

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ
Матеріал наноситься на внутрішні поверхні:
- Нову і стару штукатурку на водній основі.
- Бетонні поверхні.
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону.
- Поверхні з старою фарбою мінеральної або
органічної основи, просушені, не обсипаються,
щільні, вбираючі і правильно підготовлені.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що
вони є поглинаючими.
Поверхні повинні бути правильно підготовлені,
відповідно до розділу « Підготовка основи».
Не наносити на непросохлі поверхні і такі, що мають
високий вміст лугу.
- Необхідно витримати поштукатурену поверхню до
повної просушки і зміцнення протягом чотирьох
тижнів.
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO не рекомендується
для фарбування ванн, баків або контейнерів для
рідини (вода, пиво, вино і т. д.).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
- 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.
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- 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
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: щітка, валик, безповітряний
фарбопульт.
- Кількість шарів: 2.
- Розведення: для першого шару – на 10% водою,
наступні – на 0-5%, 0-10% при нанесенні
безповітряним
фарбопультом
розбавлення
в
залежності від застосовуваного обладнання та
робочого тиску.
- Для отримання максимального результату поверхня
повинна бути ідеально рівною і гладкою.
- Одразу після використання промити інструменти
водою.
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- Витрата матеріалу: 7-9 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
Категорія. A / a: Фарба для внутрішніх робіт. Фарби
матові для стін, стель (блиск≤25 при 60 °) (на основі
води): 30 г / л (2010)
Категорія A / c: Фарби для зовнішніх робіт для стін
мінерального походження (на основі води): 40 г / л
(2010)
UNIMARC SMALTO MURALE OPACO містить макс: 1 г /
л ЛОС
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни та
безпеки:
після
застосування
не
викидайте
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 науковотехнічних 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.
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