MARCONOL FLATTING
LAC OLEOSINTETIC LUCIOS PENTRU LEMN
cod 8460619
DESCRIERE
MARCONOL FLATTING este un produs pe bază de răşini
sintetice cu un procent mare de ulei, pentru lăcuirea
produselor din lemn destinate interioarelor şi exterioarelor,
dotat cu o bună elasticitate care permite peliculei să se
adapteze schimbărilor de dimensiune ale suportului.
Pelicula de MARCONOL FLATTING aplicată conferă o
bună putere protectoare şi decorativă.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe lemn la exterior şi interior:
Suprafeţe din lemn noi, vechi şi deja lăcuite precum
lambriuri, mansarde, terase, palisade, obloane, scări, etc.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: răşină sintetică cu un procent mare de ulei
-Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatice
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,92 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitate UNI 8902: 400 ± 50 cps la 25 °C (cu
vâscozimetru rotaţional Rotothinner).
-Strălucire UNI EN ISO 2813: >90 unghi de măsurare de
60°
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): formează o peliculă la
suprafaţă în 2 ore; superficială în 6 ore; poate fi acoperit cu
straturi ulterioare după 12 ore.

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, rol.
- Amestecaţi cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare.
- Aplicarea cu pistolul poate fi efectuată doar în cadrul
activităţilor supuse prevederilor de autorizare a emisiilor în
atmosferă (2001/42/EC), după o diluare anterioară cu 10%
Acquaragia 5200010.
- Aplicaţi produsul în straturi succesive la interval de cel
puţin 12 ore.
- Nr. straturi: în aplicările la interior şi în condiţii de mediu
nu foarte severe se aplică 2 straturi de produs; în caz
contrar şi pe lemn nou se recomandă aplicarea în 3 straturi.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia
5200010 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 8-9 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad
mediu de absorbţie. Se recomandă efectuarea unei probe
preliminare pe suportul respectiv pentru a determina
consumul real.
COLORAREA
Produsul este furnizat în versiunea lucioasă incoloră.

PREGĂTIREA SUPORTULUI
DEPOZITAREA
Suprafeţe din lemn nou:
- Şmirgluiţi uşor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiţi imperfecţiunile cu ipsos sintetic. Curăţaţi cu
glaspapir stucaturile şi eliminaţi praful.
- Asiguraţi-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemnul tânăr şi uscat sau cu absorbţie excesivă,
aplicaţi un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat
seria 843 sau, pentru aplicările la interior, de MARCONOL
FONDO TURAPORI 8100031.
- Şlefuiţi suprafeţele, după care aplicaţi 2 straturi de
MARCONOL FLATTING conform modalităţilor descrise în
indicaţiile de aplicare.
Suprafeţe din lemn lăcuit:
- Şlefuiţi pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminaţi eventualele straturi vechi de vopsea care se
exfoliază şi şlefuiţi toate suprafeţele vopsite deja .
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiţi imperfecţiunile cu ipsos sintetic. Curăţaţi cu
glaspapir stucaturile şi eliminaţi praful.
- Pe zonele degradate sau cu grad de absorbţie excesiv,
aplicaţi un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat
seria 843 sau, pentru aplicaţiile la interior, de MARCONOL
FONDO TURAPORI 8100031.
- Şmirgluiţi suprafeţele, după care aplicaţi 2 straturi de
MARCONOL FLATTING conform modalităţilor descrise în
indicaţiile de aplicare.
INDICAŢII PENTRU APLICARE

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise,
temperatura adecvată: 3 ani.

la

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: lacuri şi impregnanţi pentru lemn pentru finisaje
interne/externe (pe bază de solvent): 500 g/l (2007) / 400
g/l (2010)
MARCONOL FLATTING Conţine max.: 400 g/l VOC
Inflamabil.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL
Lac oleosintetic lucios pentru lemn.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică lacul oleosintetic
lucios pentru lemn MARCONOL FLATTING cod 8460619,
pe bază de răşini sintetice cu procent mare de ulei în
solvenţi alifatici, în cel puţin 2 straturi, în cantităţile
determinate de gradul de absorbţie al suportului.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

1/2

MARCONOL FLATTING - v.2016-03-15

MARCONOL FLATTING
LAC OLEOSINTETIC LUCIOS PENTRU LEMN
cod 8460619
mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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