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UNICA SUPER Lac alchidic cu conţinut de uretan 
Semilucios 
 
DESCRIERE  Lac alchidic cu conţinut de uretan de uscare rapidă, cu componenţi protectoare 

împotriva razelor UV, care încetinesc efectul de îngălbenire cauzate de razele 
solare. Unica Super este utilizabil pentru aplicaţii interioare şi exterioare pe suprafeţe 
lemnoase. 

   

EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Vapoare, pardoseli, uşi, ferestre, etc., suprafeţe din lemn. 

   

DATE TEHNICE  Conţinut de solide raportat la volum: 48 %. 
Densitate: 0,9 kg / litru, ISO 2811. 
Diluant: Spirt Alb 1050. 
Vopsea de bază: EP. 

   

Gama de culori  Disponibil în paleta de culori din gama Laquer Colour. A se efectua probe pe 
suprafeţe mici pentru a se asigura ca nuanţa este cea dorită. Dacă culoarea este 
prea închisă, adăugaţi Unica Super incolor sau Spirt Alb 1050. 

   

DETALII DE APLICARE 
   

Pregătire  Suprafeţe netratate: 
Se îndepărtează praful şi impurităţile de pe suprafeţele netratate. Ştergeţi suprafeţele 
din lemne tari cu Spirt Alb 1050 înaintea aplicării. Grunduiţi totdeauna suprafeţele 
exterioare din lemn neacoperite cu ulei de grunduire Valtti Base înaintea aplicării lacului. 
 
Suprafeţe tratate anterior: 
A se spăla suprafaţa cu Agent de Curăţare (Maalipesu) şi a se clăti bine cu apă. A se 
îndepărta lacul vechi / despicat cu ajutorul unei rindea. Se şlefuieşte întreaga suprafaţă 
şi se îndepărtează praful rezultat. 

   

Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, sau prin pulverizare. Pentru pulverizare prin metoda 
Airless folosiţi duze de 0,009” – 0,013” (0,230 – 0,330 mm). 
Diluare: se diluează în proporţie de până la 10 % cu spirt alb 1050. 

   

Condiţii de vopsire  Suprafaţa ce va fi lăcuit trebuie să fie uscată, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin 
+ 5 ºC / + 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %. A nu se aplica când 
razele solare sunt foarte puternice, când umezeala este mare şi la temperaturi scăzute. 
Planificaţi lucrările astfel, ca filmul de lac să aibă timp să se usuce înaintea depunerii de 
rouă în timpul serii. 

   

Vopsire  Se amestecă bine Unica Super înaintea utilizării. Grunduiţi suprafeţele netratate cu 
Unica Super diluat în proporţie de 20 % cu Spirt Alb 1050. Aplicaţi 2 – 3 straturi subţiri 
uniforme. Dacă este necesar, diluaţi stratul de finisare în raport de 0 – 20 %. Se aplică 1 
– 2 straturi de Unica Super nediluat pe suprafeţele lăcuite anterior. Se şlefuieşte uşor 
suprafaţa înaintea aplicării noului strat. 
 
Important! Grunduiţi întotdeauna suprafeţele exterioare cu Unica Super complet 
lucios. 

   

Vopsire de menţinere  Verificaţi starea suprafeţelor exterioare lăcuite. Suprafeţele necesită aplicarea unui 
nou strat de Unica Super de regulă după 2 până la 4 ani depinzând de substrat şi de 
condiţii. Dacă suprafaţa a fost tratat anterior cu lac Unica Super, toate lacurile 
similare pot fi utilizate pentru vopsire de menţinere. 

   

Gradul de acoperire  12 – 14 m2 / litru per strat. 
Informaţia de mai sus este doar orientativă, 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%: uscat, nu aderă praful 
după 2  ore, uscat la atingere după 6 ore şi revopsibil după 24 ore. Duritatea finală se 
atinge după 2 săptămâni, depinzând de ventilaţie, temperatura aerului, umiditatea 
relativă al aerului şi grosimea filmului de vopsea. 

   
 



  PREZENTARE PRODUS 04.12.2006 
  2 (2) 
 

 
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 SUPER Lac alchidic cu conţinut de uretan 
Semilucios 
 

 
 
 

Curăţirea 
echipamentului 

 Echipamentul trebuie spălat cu spirt alb 1050 sau cu Tikkurila Pensselipesu (Soluţie 
de curăţare pentru unelte). 

   
INSTRUCŢIUNI 
PENTRU APLICARE 

 Cel puţin după o lună de la aplicare: Curăţaţi suprafaţa cu agent neutru de curăţare 
(pH 6-8) utilizând o pensulă moale, burete sau cârpă de curăţare. Se curăţă 
suprafeţele foarte murdare cu agent de curăţare uşor alcalic (pH 8-10) utilizând 
cârpe de curăţare, perie sau burete. Se clăteşte bine suprafaţa cu apă. 
 
Suprafaţa atinge duritatea şi durabilitatea finală după câteva săptămâni (1 lună) în 
condiţii normale, în consecinţă suprafaţa trebuie tratată cu grijă pe această perioadă. 
Dacă suprafaţa trebuie curăţată cu puţin timp după aplicare, utilizaţi pensulă moale, 
cârpă umedă sau perie. 

   
MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 Cutiile goale trebuie reciclate sau deteriorate conform legislaţiei în vigoare. Deşeurile 
lichide trebuie deteriorate conform legislaţiei locale în vigoare referitoare la deşeurile 
periculoase. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
 

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

   

Depozitare şi transport  Nu este sensibil la transport sau la depozitarea în frig. Cutiile închise 
necorespunzător sau cutiile utilizate parţial nu asigură depozitare pe durată lungă. 
 
Nu este clasificat ADR/RID . 
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