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DESCRIERE

MH UNI este un lac poliuretanic inovatoare, monocomponent, pentru parchet; este un produs care înlocuiește produse-

le tradiționalebpe baza de solvent, cu performanțe superioare și de impact poluant redus asupra mediului, fiind alcatuit din 

substanțe organice volatile cu un  conținut redus de V.O.C.. Este indicat in mod deosebti pentru pardoseli supuse la abraziuni 

puternice (trafic intens). Ulteriosre avantaje exista la nivel de aplicație  pentru ca este un produs cu mare plenitudine, poate fi 

suficienta chiar si o singural aplicare a produsului pentru a avea rezultate estetice bune.

DATE TEHNICE

Aspect: ........................................................................................ lichid transparent uleios. 

Tipul de produs:  ......................................................................  prepolimeri de poliuretan modificati. 

Vâscozitate:  ............................................................................... ford 4 20 sec. 

Uscat, reziduu solid: ................................................................ > 70% 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... +12 ° C 

Greutate specifică:  ................................................................. 1,2 g / ml 

Pot Life: ........................................................................................ 90 min. la 25 ° C 

Accesibilitatea circulației după aplicare: ......................... 36 h la 25 °C.

INDICAȚII

1. Nu se aplică acest produs într-un am,bient excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curentii de aer. 

2. Aclimatiza produsul inainte de aplicare. Este de preferat a se slefui  cu precizie podeaua inaite de aplicare  cu ajutorul de 

bureti abrazivi sau  cartoane abrazive într-un mod progresiv: după chituirea podelei se va face o slefuire cu hartie  abraziva 

de 80/120; apoi o șlefuire intermediară între cele doua straturi de vopsea cu un  grit 180/220. În acest fel, putem optimiza 

activitatea și  îmbunătăți aspectul final. 

Pentru orice informații care se referă la ulterioare schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața care urmează sa fie vopsita va trebui mai intai să fie chituita,slefuita neted, perfect curatata și lipsita de materiale vrac 

sau resturi, în general.  Pentru punerea în aplicare a lacului folositi instrumente și containere  curate.

MH UNI
VOPSEA MONOCOMPONENTA SOLIDA

PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

APLICARE

Aplicati un prim strat de vopsea într-un mod uniform și omogen, evitând curentii de aer.  Dacă după uscarea completa suprafață 

nu rezulta a fi suficient de opacă, se poate aplica o a doua mana de lac după șlefuirea cu hârtie abrazivă fină (180-220).  Aspirați 

și vopsiti din nou cu un alt strat de același produs, respectand timpul de uscare între cele doua straturi.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

 A se folosi rola cu părul scurt , 80-100 gr / mp. (În funcție de suprafața de lucru). 

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este deja gata de utilizare. Se recomandă să se amestece mai intai timp de 1-2 minute.
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DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă 

de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. 

A se proteja de îngheț. 

AMBALARE

Canistra de 5 litri sau 10 litri

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.
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