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UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

DESCRIERE
 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO este un fond izolant pe
bază de apă, cu efect de barieră împotriva substanţelor din
lemn, precum taninul.
Creează o peliculă protectoare care împiedică apariţia
taninului la suprafaţă, blocând formarea petelor de culoare
închisă inestetice.
Uşor de aplicat, şlefuire optimă şi putere de uniformizare
(pentru alb).
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor este indicat şi
pentru lemnul fără tanin, atunci când se doreşte aplicarea
unui finisaj transparent pastel, bogat în colorant alb, pentru
a evita fenomenele naturale de îngălbenire şi înroşire în
timp.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe suprafeţe interioare şi exterioare din
lemn nou, vechi sau deja lăcuit. A nu se utiliza în medii
interne deosebit de umede precum piscine, saune, etc.
 
Pentru lemnul bogat în tanin (gorun, castan, iroko, stejar)
aplicaţi ca prim strat:
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor, pentru
finisaje diluabile în apă transparente (UNIMARC
IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA,
UNIMARC FINITURA LEGNO, UNIMARC VERNICE)
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO alb, pentru finisaje
diluabile în apă opace (UNIMARC SMALTO
SETA/LUCIDO)
 
Pentru lemnul fără tanin, cu un procent scăzut (brad, pin)
aplicaţi:
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor, pentru
finisaje diluabile în apă transparente pastel, bogate în alb
(UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA
CERATA).
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: răşină acrilică în dispersie apoasă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:
3080001 incolor: 1,02 ± 0,05 kg/l 
3080019 alb: 1,37 ± 0,05 kg/l
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): 4-6 ore, în funcţie de tipul
de lemn, cantitatea aplicată şi expunerea la intemperii.
Umiditate ridicată şi/sau temperaturile scăzute prelungesc
timpul de uscare.
- Poate fi acoperit cu lacuri şi smalţuri diluabile în apă
LINEA UNIMARC.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
- Şlefuiţi pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- În cazul lemnului lăcuit deja eliminaţi eventualele straturi
vechi de vopsea care se exfoliază şi şlefuiţi toate
suprafeţele vopsite deja.
- Eliminaţi eventualele răşini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiţi imperfecţiunile cu ipsos sintetic. Curăţaţi cu
glaspapir stucaturile şi eliminaţi praful.

- Aplicaţi un strat de UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.
- Şlefuiţi şi curăţaţi suportul înainte de a trece la aplicarea
straturilor de produs de finisare.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- 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
Suport uscat, fără praf şi grăsimi.
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui. 
- Nr. straturi: 1
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO poate fi aplicat în două
straturi, în cazul unui lemn deosebit de bogat în tanin, după
eliminarea stratului de culoare închisă de pe suprafaţă.
- Unelte: pensulă, pistol
- Amestecaţi cu grijă produsul înainte de utilizare. 
- Diluţie: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apă.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă. 
- Consum indicativ per strat, pe lemn cu o absorbţie medie:
3080001 incolor: 7-10 mp/l
3080019 alb: 9-14 mp/l
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în versiunea incoloră 3080001 şi
albă 3080019.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 3 ani.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. G: primer (pe bază de apă): 50 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Conţine max.: 30 g/l
VOC
 
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul 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. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se
utiliza în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă.
În caz de înghiţire consultaţi imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi resturile în reţeaua de
canalizare, în cursurile de apă şi pe pământ.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Fond izolant pe bază de apă pentru suprafeţe interioare şi
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exterioare de lemn.
Pe suprafeţe din lemn pregătite dinainte se aplică un strat
de fond izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, pe
bază de răşini acrilice în dispersie apoasă, în cantităţile
determinate de gradul de absorbţie al suportului.
Furnizarea şi punerea în lucru a materialului € .................
per 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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