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UNICA FLOOR PAINT 
 
 
DESCRIERE  Vopsea alchidic cu conţinut de uretan pentru podele pentru pardoseli interioare din 

beton şi din lemn expuse la solicitări mecanice şi chimice reduse. 
   
EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Pardoselile clădirilor rezidenţiale, comerciale şi depozitelor, garajelor, caselor scărilor, 
etc. Unica Floor Paint poate fi utilizat pe suprafeţe vopsite anterior. 

   
DATE TEHNICE  Conţinut de solide raportat la volum: aproximativ 50 %. 

Densitate: aproximativ 1,0 – 1,2 kg / litru. 
Rezistenţă la curăţare: Bună (DIN 53778). 
Rezistenţă chimică: Bună (ISO 2812-1). 
Rezistenţă la căldură: 120 ºC. Nuanţele deschise pot îngălbenii la temperaturi 
ridicate. 
Vopsea de bază: A şi C. 
Aspect final: Lucios. 

   
Gama de culori  Paleta de culori pentru pardoseli Tikkurila Floor Paint. 
   
DETALII DE APLICARE 
   
Pregătire  Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi fără urme de grăsimi, murdărie, ulei, ceară, 

lapte de ciment şi de orice alte impurităţi superficiale. A se îndepărtate în totalitate 
straturile de vopseli existente de calitate slabă. A se utiliza produsele adecvate Tikkurila 
pentru a îndepărta pentru curăţire. A se repara toate defectele, crăpăturile, găurile,  etc. 
cu mortar Tikkurila Repair sau chit pentru lemn. Asiguraţi-vă, ca suprafeţele lucioase, 
acoperite cu vopsea lucioasă sau şlefuite sunt uniformizate corespunzător. Suprafeţele 
sticloase din beton trebuie şlefuite mecanic. 

   
Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, cu rolă sau prin pulverizare. 

Diluare: se diluează în proporţie de până la 30 % cu spirt alb. 
   
Condiţii de vopsire  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin + 5 

ºC / + 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %.  
   
Vopsire  Se amestecă bine vopseaua şi se aplică  una sau două straturi de vopsea Unica Floor 

Paint, depinzând de starea substratului şi de posibila modificare al culorii. Aplicaţi 
întotdeauna două straturi de vopsea pe suprafeţe nevopsite. În cazul aplicării a două 
straturi, primul strat trebuie diluată în proporţie de până la 30% cu spirt alb. 

   
Gradul de acoperire  9 – 11 m2 / litru per strat. Gradul de acoperire real depinde de o mulţime de factori 

incluzând textura, porozitatea şi metoda de aplicare. 
   
Timpurile de uscare  La temperatura de 23 ºC şi umiditatea relativă al aerului de 50%: în mod normal   

este uscat, nu aderă praful după 1 – 2  ore şi revopsibil după 24 ore. A se evita 
solicitările intense (abraziune, etc.) ale suprafeţei în primele două săptămâni după 
aplicare. 

   
Curăţirea 
echipamentului 

 Echipamentul trebuie spălat cu spirt alb imediat după utilizare. 

   
MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 A se evita infiltrările în sistemele de canalizare, sisteme de apă sau în sol. Cutiile 
goale trebuie reciclate sau deteriorate conform legislaţiei în vigoare. Deşeurile lichide 
trebuie deteriorate conform legislaţiei locale în vigoare referitoare la deşeurile 
periculoase. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

 
UNICA FLOOR PAINT  
 

 
 
 

SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
 

 Conţine: petrol greu hidrotratat. 
 
INFLAMABIL 
 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala vaporii / pulberii. A se utiliza numai în 
spaţii bine aerisite.  În cazul înghiţirii a se contacta imediat cel mai apropiat punct 
medical, şi a se arăta cutia sau eticheta produsului. 
 
Conţine metil-etil cetoximă şi compuşi de cobalt. Poate cauza reacţii alergice. 
 
Este disponibil fişa de siguranţă al produsului la cerere. 

   

Depozitare şi transport  ADR/RID -. 
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