
 

 

 
FIȘĂ TEHNICĂ 

22.07.2020 

 

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa 
tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 
14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu 
instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise. 

 

 

UNICA SUPER 20 – LAC URETAN-ALCHIDIC SEMIMAT  

(DURABLE URETHANE ALKYD LACQUER – SEMI-MATT) 
 

 

 uscare rapidă 
 încetinește procesul de îngălbenire cauzat de 

razele solare 
 pentru protecție lemnului la interior și la 

exterior 

  

DESCRIERE:  

Lac uretan-alchidic cu uscare rapidă. Conține agent de protecție împotriva radiațiilor UV și încetinește 
procesul de îngălbenire cauzat de expunerea la razele solare. Produsul nuanțat oferă protecție mai 
efectivă decât produsul aplicat fără nuanțare. 
  

DOMENIU DE UTILIZARE: 
Bărci, mobilier și pardoseli expuse la uzură mecanică și stres chimic ușor. Aplicare pe suprafețe de 
lemn la interior și la exterior. 
  
DATE TEHNICE: 
  
Baza: EP 
  
Culori: Nuanțabil conform paletarului Tikkurila pentru lacuri și baițuri la 

interior, paletarului Valtti pentru lazuri. 
Poate fi nuanțat în culori translucide ale sistemului de nuanțare 
Tikkurila. Înainte de lăcuire se recomandă test de aplicare. Nuanța 
prea închisă se poate deschide prin adăugare de lac Unica Super 
incolor sau spirt alb 1050. 

  
Grad de luciu: semimat 
  
Putere de acoperire: 8 – 10 m2/l 
  
Ambalaje: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l 
  
Mod de aplicare: Pensula sau prin pulverizare. Dimensiunea duzei de pulverizare: 

0,013” sau 0,230 - ,0330 mm.  
  
Timp de uscare: 
(la 23oC și umiditate 
relativă de 50%) 

Uscare la praf: cca. 1 oră. Uscare la atingere: 2 ore. 
Manevrabilitate după min. 6 ore. Stratul consecutiv poate fi aplicat 
numai după uscarea la manevrabilitate. Uscarea completă și 
durabilitatea finală a acoperirii este atinsă după cca. 4 săptămâni 
de la aplicare. Timpul de uscare depinde de factori precum 
ventilația, temperatura și umiditatea relativă a aerului, precum și 
grosimea stratului aplicat. 
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Densitate (kg/l) 0,9 kg/l, ISO 2811 
  
Rezistență chimică: Rezistă la acțiunea chimică a substanțelor următoare: benzină, 

nafta, spirt alb și alcool denaturat, grăsimi vegetale și animale, 
lubrifianți și grăsimi. Nu rezistă de exemplu la acțiunea chimică a 
diluanților. 

  
Rezistență la abraziune: Foarte bună. 
  
Rezistență la spălare: Excelentă, pentru toți detergenții obișnuiți. 
  
Conținut de solide (%): 38 
  
Depozitare: Produsul nu este afectat de transportul sau depozitarea la rece. 
  

  
INSTRUCȚIUNI DE 
UTILIZARE: 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE: 
Suprafața ce urmează a fi lăcuită va fi uscată. Pe durata lăcuirii și uscării, temperatura va fi peste 
+5oC, iar umiditatea relativă a aerului sub 70%. Se va evita aplicarea pe suprafețe aflate în bătaia 
soarelui, sau pe timp umed, rece. Lucrarea de lăcuire se va planifica astfel încât pelicula de lac să se 
usuce încă înainte de căderea rouăi de seară. 
  
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafețe nelăcuite 
Substratul se va curăța de praf și orice urme de impurități. Substraturile din lemn de esență tare se 
vor șterge cu spirt alb 1050 înainte de tratament. Suprafețele la exterior cu expunere la factorii 
atmosferici se vor grundui în fiecare caz: înainte de lăcuire se va utiliza ulei Valtti Pohjuste. 
 
Suprafețe deja lăcuite 
Substratul se va spăla cu detergent Maalipesu și se va clăti cu atenție cu apă. Stratul anterior de lac 
învechit sau descuamat se va înlătura cu ajutorul unei raclete. Se va șlefui întreaga suprafață, după 
care se va elimina praful rezultat în urma șlefuirii. 
  
APLICARE:  
Lacul se va omogeniza bine înainte de aplicare și periodic, în timpul aplicării. Suprafețele de lemn 
nou se vor grundui prin aplicarea de lac Unice Super 90 lucios, diluat în proporție de 20% cu spirt 
alb. Dacă finisajul se dorește a fi nuanțat, stratul de grunduire se va nuanța la rândul său, într-o 
culoare ușor mai deschisă față de cea a finisajului. Pentru finisare se vor aplica 1-2 straturi subțiri, 
uniforme de lac nediluat. În cazul suprafețelor deja lăcuite, se vor aplica 1-2 straturi uniforme de lac 
nediluat – straturile se recomandă a fi subțiri, uniforme. Între două straturi se va realiza șlefuire 
intermediară. 
 
Lăcuire de întreținere 
Ca prim pas se va verifica condiția substratului lăcuit. Dacă este nevoie, se va realiza tratament de 
întreținere. În comparație cu ariile tratate cu lac incolor, suprafețele lăcuite cu lac nuanțat sunt mai 
durabile, necesitând tratament de întreținere la interval mai îndelungat. Suprafețele lăcuite cu lac 
Unica Super pot fi renovate prin aplicarea aceluiași lac sau a unui produs pe bază de solvent similar. 
Vezi secțiunea Pregătirea suprafeței. 
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CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR: 
Instrumentele utilizate se vor spăla cu spirt alb 1050 sau cu detergent Tikkurila Pensselipesu pentru 
curățarea instrumentelor de  vopsire. 
 
TRATAMENT DE ÎNTREȚINERE: 
Suprafețele lăcuite necesită timp de uscare și întărire completă de cca. 1 lună. În această perioadă, se 
va evita pe cât posibil spălarea suprafeței. Dacă este totuși nevoie, se va realiza ștergere ușoară cu a 
perie moale, cu o lavetă umedă sau mop umed. 
După 1 lună: 
Suprafața se va spăla cu soluția apoasă a unui detergent neutru (pH 6-8), cu ajutorul unei perii moi, 
a unui burete sau a unei lavete. Suprafețele cu impurități masive se vor spăla cu detergent ușor alcalin 
(pH 8-10), cu o lavetă, burete sau mop. După spălare, suprafața se va clăti cu atenție.  
 
MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI: 
Conține: hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici. 
AVERTIZARE. Lichid și vapori inflamabili. 
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență sau amețeli. Nociv pentru viața acvatică cu efecte 
de lungă durată. Conține etil-metil-ketoximă. Poate produce o reacție alergică. Dacă este nevoie de 
consultație medicală, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. A se feri de scântei și flăcări deschise. Fumatul interzis. Evitați să inspirați ceața / vaporii / 
spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în incinte bine ventilate. Evitați eliminarea în mediu. A se 
purta mănuși de protecție. 
Pentru informații suplimentare, verificați fișa tehnică de securitate. Fișa tehnică de securitate se 
poate obține de la D-Mark Partners S.R.L. 
  
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI: 
Se va evita eliminarea lacului în scurgeri, sisteme de canalizare sau pe sol. Reziduurile lichide se vor 
transporta la puncte de colectare a deșeurilor periculoase. Cutiile golite și uscate se vor recicla sau 
transporta la puncte de colectare a deșeurilor periculoase, în funcție de reglementările în vigoare. 
Atenție! 
Risc de auto-aprindere! Lavetele și șervețelele îmbibate cu acest produs se pot încinge spontan, chiar 
și cu câteva ore de la utilizare. Pentru a evita acest proces, înainte de aruncare, acestea se vor 
depozita în rezervoare metalice umplute cu apă. 
  

 
 
DISTRIBUITOR: 
D-MARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27 
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna 
Tel.: +40 734 542 253 
info.ro@d-markgroup.com www.d-mark.ro  
 
Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253 
shop.ts@d-markgroup.com  
 
Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413 
shop.cn@d-markgroup.com  
 
Magazin București: Tel.: +40 722 363 820 
shop.bu@d-markgroup.com 
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