
 
 

 
Termékleírás 
2012.10.04. 

 

UUNNIICCAA SSUUPPEERR LLAAKKKK,,  FFÉÉNNYYEESS 

((UUNNIICCAA SSUUPPEERR LLAACCQQUUEERR)) 
 

 
 

** rreennddkkíívvüüll ttaarrttóóss ffeellüülleett 

** vvíízzii kköörrnnyyeezzeettbbeenn iiss mmeeggffeelleell 
 

 
 
 

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Gyorsan száradó uretánalkid lakk beltéri -és kültéri fa felületek lakkozására. UV-sugárzás 
ellen  védő anyagot tartalmaz, ami lassítja a napsugárzás káros hatásait. A színezett lakk 

jobban véd a napsugárzás ellen, mint a színezetlen.Alkalmas beltéri és kültéri fafelületek 
kezelésére. 

 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII TTEERRÜÜLLEETT:: 
Csónakok, bútorok, enyhe mechanikai igénybevételnek kitett padlók, stb. lakkozása. 

 
 

MMŰŰSSZZAAKKII AADDAATTOOKK:: 
 
BBáázziiss::  EEPP 

SSzzíínneekk::  aa BBeellttéérrii LLaakkkk ééss aa VVaallttttii CCoolloorr sszzíínnkkáárrttyyáákk sszzeerriinntt 
FFeellhhoorrddááss eellőőtttt vvééggeezzzzeenn pprróóbbaallaakkkkoozzáásstt aa kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett eeggyy kkiiss rréésszzéénn,, 

hhooggyy mmeeggggyyőőzzőőddhheesssseenn aa sszzíínnáárrnnyyaallaatt mmeeggffeelleellőőssddééggéérrőőll aazz aaddootttt ffeellüülleetteenn.. 

HHaa aa sszzíínn ttúúll ssööttééttnneekk ttűűnniikk,, hhaallvváánnyyíítthhaatt áárrnnyyaallaattáánn sszzíínneezzeettlleenn UUnniiccaa SSuuppeerr 

llaakkkkaall,, vvaaggyy aazz 11005500--eess llaakkkkbbeennzziinnnneell.. 

FFéénnyyeessssééggii ffookkoozzaatt:: fféénnyyeess 

FFeeddőőkkééppeesssséégg:: 1122--1144 mm22//lliitteerr//rréétteegg 
A   valódi  fedőképesség  függ  a  festendő  felület   minőségétől,  
nedvszívó képességétől és a felhordás módjától. 

KKiisszzeerreelléésseekk::  00,,222255 ll,, 00,,99 ll,, 22,,77 ll,, 99 ll 
 
HHííggííttááss::  11005500--eess llaakkkkbbeennzziinnnneell 

FFeellhhoorrddáássii mmóódd:: eeccsseett,, sszzóórrááss 

MMaaggaassnnyyoommáássúú sszzóórrááss eesseettéénn:: 

FFúúvvóókkaamméérreett:: 00,,000099””--00,,001133””,, aazzaazz 00,,2233--00,,3333 mmmm,, 

HHííggííttááss:: 00--1100 ttéérrffooggaatt%% 
 
SSzzáárraaddáássii iiddőőkk::  ppoorrsszzáárraazz 22 óórraa mmúúllvvaa,, 

((2233°°CC--oonn ééss 5500%% rreellaattíívv  éérriinnttéésssszzáárraazz 66 óórraa mmúúllvvaa,, 

ppáárraattaarrttaalloomm mmeelllleetttt))  aa kköövveettkkeezzőő  rréétteegg ffeellhhoorrddhhaattóó kkbb.. 2244 óórraa mmúúllvvaa,,  aazz  aallssóó    

rréétteegg  mmeeggsszzáárraaddáássaa  uuttáánn 

AA tteelljjeess kkiikkeemméénnyyeeddéésstt ééss ttaarrttóóssssáággoott kkbb.. 44 hhéétt mmúúllvvaa 

éérrii eell.. 
AA sszzáárraaddááss iiddőőttaarrttaammáátt bbeeffoollyyáássoolljjaa aa sszzeellllőőzztteettééss,, aa lleevveeggőő hhőőmméérrsséékklleettee ééss 

rreellaattíívv ppáárraattaarrttaallmmaa,, vvaallaammiinntt aa ffeellhhoorrddootttt rréétteegg vvaassttaaggssáággaa.. 

 
MMoosshhaattóóssáágg:: nnaaggyyoonn jjóó,, áállttaalláánnooss ttiisszzttííttóósszzeerreekkkkeell mmoossvvaa ((SSFFSS 33775555)) 

KKéémmiiaaii eelllleennáállllááss::  TTűűrrii a benz int ,,  aa  nnaaffttáátt,  llaakkkkbbeennzziinntt,,  aa  hháázzttaarrttáássii 

sszzeesszztt,, ddee nneemm ttűűrrii ppll..  aa hhííggííttóókkaatt.. TTűűrrii aa nnöövvéénnyyii ––ééss 

áállllaattii zzssiirraaddéékkookkaatt,, aa kkeennőőoollaajjookkaatt ––ééss zzssíírrookkaatt.. 

KKooppáássáállllóóssáágg::  jjóó 
 

 

 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 



 

 
Termékleírás 
2012.10.04. 

 
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::  kkbb.. 4488%% 

SSűűrrűűsséégg:: 00,,99 kkgg//ll  ((IISSOO 22881111)) 

TTáárroollááss::  TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó ttáárroolláásstt.. AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,, vvaaggyy 

sséérrüülltt ddoobboozz//kkaannnnaa ttaarrttaallmmaa hhoosssszzúú iiddeeiigg nneemm ttaarrtthhaattóó 

eell ééss nneemm hhaasszznnáállhhaattóó ffeell.. 

TTeerrmméékk kkóóddjjaa::  555566 
 
 
 
 

 
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS:: 

 
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett lleeggyyeenn sszzáárraazz ééss ttiisszzttaa.. AA llaakkkkoozzááss ééss aa 

sszzáárraaddááss aallaatttt aa lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee lleeggyyeenn lleeggaalláábbbb 55°°CC,, rreellaattíívv ppáárraattaarrttaallmmaa ppeeddiigg 8800%% 

aallaatttt.. NNee llaakkkkoozzzzoonn ddiirrrreekktt nnaappfféénnyybbeenn,, nneeddvveess ééss hhiiddeegg iiddőőbbeenn.. KKeezzddjjee aa llaakkkkoozzáásstt oollyyaann 

iiddőőbbeenn,, hhooggyy aa llaakkkkrréétteegg mmeegg ttuuddjjoonn sszzáárraaddnnii aazz eessttii hhaarrmmaatt lleesszzáállllttaa eellőőtttt.. 
 
11)) FFEELLÜÜLLEETT EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE:: 
Lakkozatlan felületek: 

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket. A 

keményfa felületeket lakkozás előtt törölje le 1050-es lakkbenzinnel. A kültéri kezeletlen fa 
felületeket alapozza Valtti Base-zel a lakkozás előtt. 

Korábban lakkozott felületek: 

Mossa le a felületet Maalipesu tisztítófolyadékkal, majd öblítse le alaposan vízzel. Távolítsa el 
a laza, lepergő lakkrétegeket kaparóvassal. Csiszolja meg az egész felületet, majd távolítsa el 

a csiszoláskor keletkezett port. 
 
22)) FFEELLHHOORRDDÁÁSS:: 

 
Felhordás előtt alaposan keverje el a lakkot. Az új felületek alapozó lakkozásához hígítsa a 
lakkot 20%-ban az 1050-es lakkbenzinnel. Hordjon fel egyenletesen 2-3 vékony réteg lakkot. 
A fedőlakkozást végezze 0-20%-ban hígított Unica Super lakkal. 
A korábban lakkozott felületeket lakkozza egyből 1-2 rétegben hígítatlan Unica Super lakkal. 
Csiszolja meg a felületet finoman minden két réteg között. 

Figyelem! 

A kültéri, erős terhelésnek kitett felületek alapozását végezze mindig fényes Unica Super 
lakkal. 

 
FELÚJÍTÁS: 
Rendszeresen ellenőrizze a lakkozott felület állapotát és szükség esetén (amikor a lakk kezd 
leválni a felületről) végezzen felújító lakkozást. A színezett lakkal kezelt felületek ritkábban 
igénylik a  felújítást,  mint  a  színezetlen  lakkal  kezeltek.  Az  Unica  Super  lakkal  kezelt 
felületeket Unica Super lakkal, vagy hasonló, oldószerbázisú lakkal lehet felújítani. Lásd a 
Felület előkészítése címszó alatt leírtakat. 

 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA:: 

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat 

1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val. 
 
 
 
 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 



 

 

 
Termékleírás 
2012.10.04. 

 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A lakk a teljes kikeményedést és tartósságot normál körülmények között kb. 1 hónap alatt éri 
el. Ez alatt az idő alatt kezelje a felületet óvatosan és lehetőleg ne tisztítsa azt. Ha felületet 
rögtön, vagy nem sok idővel a kezelés után mégis szükséges tisztítani, tegye azt egy puha 
kefével, vagy egy nedves törlőruhával. 

Egy hónap elteltével: 

A szennyezett felületeket  tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel  (pl.  mosogatószeres 
vízzel), egy puha kefével, szivaccsal, vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket 
tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel egy szivaccsal, vagy törlőronggyal. Tisztítás 

után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel. 
 

 
 

IILLLLÉÉKKOONNYY SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT ((VVOOCC)) TTAARRTTAALLOOMM:: 
EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i, 500 g/l (2010) 

A termék kevesebb, mint 500 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 

TTaarrttaallmmaazz:: hhiiddrrooggéénnnneell kkeezzeelltt,, nneehhéézz nnaaffttáátt ((áássvváánnyyiioollaajjaatt)).. 

KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  GGyyeerrmmeekkeekk kkeezzéébbee nneemm kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt 
gőőzztt//ppeerrmmeetteett//ggáázztt//ffüüssttöött nneemm sszzaabbaadd bbeelléélleeggeezznnii.. CCssaakk jjóóll sszzeellllőőzztteetteetttt hheellyyeenn hhaasszznnáállhhaattóó.. 

LLeennyyeellééssee eesseettéénn aazzoonnnnaall oorrvvoosshhoozz kkeellll ffoorrdduullnnii,, aazz eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott ééss aa ccíímmkkéétt 

mmeegg kkeellll mmuuttaattnnii.. EEttiill--mmeettiill--kkeettooxxiimmoott ééss kkoobbaalltt--ookkttooááttoott ttaarrttaallmmaazz.. TTúúlléérrzzéékkeennyy sszzeemmééllyynnééll 

aalllleerrggiiááss rreeaakkcciióótt vváálltthhaatt kkii.. 

TToovváábbbbii iinnffoorrmmáácciióótt lláássdd aa BBiizzttoonnssáággii AAddaattllaappoonn.. BBiizzttoonnssáággii aaddaattllaapp iiggéénnyyeellhheettőő  aa DDeejjmmaarrkk 

KKfftt--ttőőll.. 

 
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM ÉÉSS HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS:: 
A terméket a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony 
hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. 

Figyelem! 

Öngyulladásveszély! 

A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por 
önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsuk azokat vízben, szárítsuk őket kültéren, vagy 

égessük el a kezelés befejeztével azonnal. 
 

 
 

FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA:: 
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@dejmark.com , www.tikkurila.hu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 
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