
  

Uniqua Paint
Dekkende gekleurde lak voor parket

Met Uniqua Paint kunnen dekkende kleuren op elk hout verkregen worden. Het gebruik 
van een zelfcrosslinkend systeem geeft de laag in korte tijd een hoge 
oppervlaktehardheid, wat zich vertaalt in een uitstekende weerstand tegen slijtage en 
rubberstrepen (BHMR – Black Heel Mark resistance). De bereikte mechanische prestaties 
maken Uniqua Paint bijzonder geschikt voor gebruik in druk belopen ruimtes.
Uniqua Paint kan gebruikt worden om elk houten oppervlak te behandelen, zoals parket, 
deuren, meubels, houtwerk, enz.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Uniqua Paint is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Basalt grey – RAL 7012, Umbra grey 
– RAL 7022, Dusty grey – RAL 7037, Quartz grey – RAL 7039, White – RAL 9010, Black – 
RAL 9017, Silk grey – RAL 7044, Brown red – RAL 3011, Beige, Carob en nog veel meer. 
Er zijn ook drie metallic kleuren verkrijgbaar: Zilver, Goud, Koper.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk Gekleurde vloeistof

Dichtheid 1,100 – 1,200 g/ml

Viscositeit 1000 – 2000 mPas

pH 8,0 – 8,5

Stofdroog 30 min

Handdroog 1 uur 30 min

Overschilderbaar Minimaal 6 – 8 uur

Schuren 6 – 8 uur

Beloopbaarheid 4 – 5 uur met voorzichtigheid

Ingebruikname Minimaal 24 uur

Rendement 8 – 10 m2/liter

Schuringsweerstand na 7 dagen 25 mg – Taber Abraser, slijpschijf CS10, 1000 g, 
1000 toeren

Glansgraad(60°) 20 Gloss

Toepassingstemperatuur > 10 °C – Niet vorstbestendig

Bewaring 12 maanden in originele verzegelde verpakking bij 
temp > 10 °C

VOS 45 g/liter, cat A/i (WG), limiet 140 g/liter 
(2004/42/EG)

Reinigen van gereedschap Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met 
water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een 
wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met 
opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens 
na met schoon water. Bewaar de rollen in 
verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met 
schoon water alvorens ze weer te gebruiken.

Verkrijgbare verpakkingen Blikken van 1 liter en 2,5 liter

Vernis &
Afwerkingen

Uniqua Paint

CertificazioniCertificaten

Toepassingsmethode
Schuren en zo nodig opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of 
een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met schuurpapier 
korrel 120/150 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken. Meng het product goed vóór 
gebruik.



  

De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 04 van 26/03/2020. Dit blad 
annuleert en vervangt het vorige.

Controleer altijd of er geschikte omgevingsomstandigheden voor het verven zijn. In geval 
van moeilijke omstandigheden, zoals grote oppervlakken, hoge temperaturen en een lage 
luchtvochtigheid, is het raadzaam 5% Rallenty vertrager toe te voegen. Als dit niet 
beschikbaar is, kan Uniqua Paint verdund worden met 10 ÷ a 15% water.
Bij het aanbrengen van Uniqua Paint raden wij het gebruik aan van halflangharige 
microvezel rollers, die het gemakkelijker maken om het product gelijkmatig te verdelen en 
de verwerkbaarheid te verbeteren. Uniqua Paint kan ook met de kwast worden 
aangebracht. Voor industriële toepassingen raden wij aan Uniqua Paint Industry te 
gebruiken.
Breng twee lagen van het product aan, en schuur tussen de lagen door met een 
schuurnet met korrel 220. Met witte Uniqua Paint kunnen drie lagen nodig zijn om een 
goede dekking te krijgen. Het is niet nodig een transparante beschermende vernis aan te 
brengen. Als u een transparante afwerkingsvernis wilt aanbrengen, bijvoorbeeld om een 
andere glansgraad te verkrijgen, raden wij u aan een van de transparante versies van 
Uniqua te gebruiken, of een tweecomponentenvernis op waterbasis. Metalen versies: 
Zilver, Goud en Koper moeten daarentegen beschermd worden met een laag 
transparante Uniqua.

Bij het lakken met witte Uniqua Paint op looizuurrijk hout, zoals eiken, moet u vóór de 
behandeling één laag Fondo Anti-Tannino aanbrengen en vervolgens (zonder te schuren) 
twee of drie lagen witte Uniqua Paint aanbrengen (eventueel schuren na de eerste laag). 
Dezelfde procedure wordt aanbevolen voor zeer lichte kleuren, vooral als die naar 
lichtblauw neigen.
Als alternatief voor Fondo Antitannino kan Fondo Isolante AL gebruikt worden.

Gebruik Uniqua Paint niet op solventhoudende primers, één- of tweecomponenten, 
anders dan Fondo Isolante AL. De hechting op dergelijke primers is niet gegarandeerd en 
er kan schilfering optreden.

Wij raden u aan het hout zeer zorgvuldig voor te bereiden, vooral wanneer u het opnieuw 
schildert. Het is uiterst belangrijk om alle sporen van oude verf of andere behandelingen 
te verwijderen, om een optimale hechting van Uniqua Paint te verzekeren.

Opmerkingen
Niet vorstbestendig.
De kleuren van de stalen zijn indicatief, doe altijd een test om de kleur onder de werkelijke 
gebruiksomstandigheden te bepalen.
Let op de batchnummers van de gekleurde producten. Gebruik altijd één enkele partij 
voor elke aangebrachte laag. Als dat niet mogelijk is, meng dan de verschillende partijen 
door elkaar vóór het aanbrengen.
Gebruik het product niet buiten.
Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.
Gebruik een proper verfbakje.
Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
Vermijd tocht.
Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.
Zorgvuldig en voorzichtig aanbrengen.
Niet-gebruikt product niet opnieuw gebruiken

Onderhoud
Voor frequente reiniging en onderhoud van vloeren die met dit product behandeld zijn, 
raden wij het gebruik van Pulito Parquet neutrale zeep aan, voor buitengewoon 
onderhoud raden wij Lux polish aan.

Veiligheidsnormen
Product voor professioneel gebruik. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en 
raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving.
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