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TECHNICKÝ LIST 

UUNNIICCAA  SSUUPPEERR  9900 
Uretanoví alkydový nátěr 

 

data 

 

POPIS VÝROBKU  
Rychleschnoucí, uretanoví alkydový nátěr - lesklý, obsahující UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku 
slunečního záření. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 

 UNICA SUPER 90 je vhodný k natírání dřevěných povrchů v interiéru a exteriéru. Tónovaný nátěr poskytuje lepší ochranu proti 
slunečnímu záření, než bezbarvý nátěr. 

 Doporučené použití: Lodě, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny snadnému mechanickému namáhání.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  

BÁZE PRODUKTU EP   

BAREVNÉ ODSTÍNY VALTTI color vzorník. K dispozici v barvách interiérových mořidel a laků na dřevo. 
Proveďte zkušební aplikaci, aby se zajistilo, že odstín je správný. V případě, že je odstín 
příliš tmavý, může se zjemnit bezbarvým UNICA SUPER nebo White Spirit 1050.     

STUPEŇ LESKU   Lesklý.         

VYDATNOST  12 -14 m2/l . Vydatnost je závislá na několika faktorech, jako textura, pórovitost a způsob 
aplikace. 

OBSAH SUŠINY  cca 48%.  

HUSTOTA  cca 0,9 kg/l, ISO 2811   

EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota 
Kat. A/i 500 g/l (2010)]  

UNICA SUPER 90 obsahuje max. 500 g/l VOC  

BALENÍ  0,225l, 0,9l, 2,7l a 9l.   

ŘEDIDLO  White Spirit 1050.  

DOBA SCHNUTÍ (23°C, relativní 
vlhkost vzduchu 50%) 

Proti prachu po 2 hodinách. Na dotek po 6 hodinách… Další vrstva může být natíraná po 
24 hodinách. Konečná tvrdost po 2 týdnech v závislosti na větrání, teploty vzduchu, 
relativní vlhkosti vzduchu a tloušťky natíraného filmu.  

CHEMICKÁ ODOLNOST 
Odolný vůči benzínu, naftě, lakovému benzínu, denaturovaný líh, rostlinným a 
živočišným tukům, mazivům a tukem. Nemá odolnost vůči ředidlům.  

ODOLNOST Vynikající mycí schopnosti se všemi běžnými detergenty, SFS 3755.   

APLIKACE  
Štětcem nebo stříkáním. Pro aplikaci vysokotlakým stříkáním použijte trysky 0,009 "- 
0,013" (0,230 až 0,330 mm). V případě potřeby řeďte až do 10% objemových s White 
Spirit 1050.  

PODMÍNKY APLIKACE  

Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně 5 °C a relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80%, při nanášení a schnutí povrchu. Neaplikujte v silném slunečním 
záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschl před 
večerní rosou.   

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před působením 
povětrnostních podmínek. Skladovací a přepravní teplota musí být v rozmezí + 5 °C do + 
25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Ihned po použití obal dobře 
uzavřete. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
DŘÍVE NENATŘENÉ POVRCHY: Z nových dřevěných povrchů odstraňte špínu a prach. Povrch tvrdého dřeva před nátěrem otřete 
lihem. Venkovní dřevěné povrchy vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti před použitím laku.  
DŘÍVE NATŘENÉ POVRCHY: Povrch omyjte čisticím prostředkem MAALIPESU CLEANING, podle návodu na etiketě a důkladně 
opláchněte vodou. Odstraňte starý, odlupující se lak se škrabkou. Povrch přebruste brusným papírem a odstraňte brusný prach z 
povrchu. 
POUŽITÍ: Štětcem nebo postřikem. Při vysokotlakém stříkání použijte trysky 0,009 "- 0,013" (0,230- 0,330mm). V případě potřeby řeďte 
až do 10% objemových s White Spirit 1050. Před použitím a během používání lak promíchejte. Základujte nové povrchy s UNICA Super 
s ředěným s 20% White Spirit. Aplikujte 2-3 tenké vrstvy. Pro vrchní nátěr použijte ředěný lak 0-20%, pokud je to nutné. 
Aplikujte 1-2 vrstvy neředěného UNICA SUPER na předem lakované povrchy. Povrch mezi jednotlivými nátěry jemně přebruste. 
Poznámka! Vždy základujte venkovní dřevěné povrchy s UNICA SUPER 90 vysoce lesklý. 
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Otřete nadměrnou barvu z nářadí. Čistěte s WHITE SPIRIT 1050. K odstranění vytvrzené barvy použijte Tikkurila 
Tool cleaner (Tikkurila Pensselipesu).  
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ÚDRŽBA INSTRUKCE: V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. jeden měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s 
neutrálním pH (6-8) měkkým kartáčkem, houbičkou nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým 
čisticím prostředkem pH (6-8) hadříkem, nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte. 
Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem 
opatrně. Pokud je třeba natřený povrch očistit dříve, na čištění použijte vlhký čistící hadřík nebo hladkou kartáček. 
ÚDRŽBA POVRCHU: Sledujte stav natřeného povrchu a v případě potřeby proveďte nátěr. Tónovaný nátěr má delší trvanlivost než 
bezbarvý nátěr. Povrchy lakované UNICA Super mohou být lakovány UNICA Super lakem se stejným druhem rozpouštědla. 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje uhlovodíky hydrogenované těžké. Hořlavý. Používejte pouze ve větraných prostorách. 
Nevdechujte páry / aerosoly. Po požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento TL nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Obsahuje etyl metyl ketoxím a oktat kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Bezpečnostní list je k 
dispozici na požádání klienta.   
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. Nevylévejte do kanalizace.  
Nebezpečí samovznícení! Utěrky nebo brusný prach obsahující produkt může způsobit požár samovznícení. Odpad 
shromažďujte v kovových nádobách naplněných vodou, vysušte volně venku nebo ihned spalte. 
PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: ADR 3 III. 

  
VVýýrroobbccee:: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, 
Registrace VANTAA, www.tikkurila.com.cz 
 

DDiissttrriibbuuttoorr::  Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark  
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. 

Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků noriemISO9001aISO14001.Ako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je 

výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s 

našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. 
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