
Unica Super - Urethane Alkyd Lacquer, semi-matt

DESCRIPTION Urethane alkyd lacquer. Contains UV protective agent which slows
down the yellowing effect caused by sunlight.

PRODUCT
FEATURES

Boats, furniture and floors that are subject to light mechanical stress.

RECOMMENDED
USES

Boats, floors, doors, windows etc. wooden surfaces.

TECHNICAL DATA

Base paints EP

Colour Range Available in the colours of Interior Wood Stains and Lacquers and Valtti colour card.
Make a trial application to ensure that the colour is correct. If the lacquer is too dark,
it can be lightened with colourless Unica Super or White Sprit 1050.

Gloss grade Semi-matt

Coverage 8-10 m2/l per coat.
The above should be used as a guide, as actual spreading rates will depend upon
many factors including texture, porosity and application method.

Can sizes 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l and 9 l

Thinner White Spirit 1050

Application method Brush or spray. For airless spray application, use a nozzle 0.009" - 0.013" (0.230 -
0.330 mm).
Thinning: 0-5% with white spirit 1050. if necessary

Drying time at
23°C and 50%
relative air
humidity

Dust dry after 1 hour, touch dry after 2 hours, recoatable after 6 hours. The next
lacquer can be applied when the surface is dry to handle. Final hardness after 4 weeks
depending on ventilation, temperature of the air, relative humidity of the air and
thickness of the paint film.

Solids volume 38 %.

Density 0.9 kg/l, ISO 2811.

Storage Unaffected either by cold storage or transport. The lacquer easily forms a skin if the
can is badly closed or partly used.
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Unica Super 20 
Üretan Alkid Vernik, Yarı-mat 
 
 

            
TÜRÜ    
 
Çabuk kuruyan, güneşin neden olduğu sararmayı önleyen UV korumalı urethane alkyd vernik.  
    
UYGUNLUK 
 
İç mekanda zımparalanmış ahşap yüzeylerde kullanılabileceği gibi bakım ve tamir cilası 
olarak da kullanılabilinir.  Kullanım öncesi uygulanacak yüzeyin üzerinde test yapılarak 
ürünün uygunluğunu kontrol ediniz. 
 
KULLANIM  ALANLARI 
 
İç ve dış mekan tüm ahşap yüzeyler için uygundur.  Renklendirilmiş ürünler güneş ışınlarına 
karşı daha iyi koruma sağlar. 
 
Bot- yat, duvar, kapı, pencere, parke ve tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur. 
 
  
TEKNİK DATA    

Unica Super - Urethane Alkyd Lacquer, semi-matt

DESCRIPTION Urethane alkyd lacquer. Contains UV protective agent which slows
down the yellowing effect caused by sunlight.

PRODUCT
FEATURES

Boats, furniture and floors that are subject to light mechanical stress.

RECOMMENDED
USES

Boats, floors, doors, windows etc. wooden surfaces.

TECHNICAL DATA

Base paints EP

Colour Range Available in the colours of Interior Wood Stains and Lacquers and Valtti colour card.
Make a trial application to ensure that the colour is correct. If the lacquer is too dark,
it can be lightened with colourless Unica Super or White Sprit 1050.

Gloss grade Semi-matt

Coverage 8-10 m2/l per coat.
The above should be used as a guide, as actual spreading rates will depend upon
many factors including texture, porosity and application method.

Can sizes 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l and 9 l

Thinner White Spirit 1050

Application method Brush or spray. For airless spray application, use a nozzle 0.009" - 0.013" (0.230 -
0.330 mm).
Thinning: 0-5% with white spirit 1050. if necessary

Drying time at
23°C and 50%
relative air
humidity

Dust dry after 1 hour, touch dry after 2 hours, recoatable after 6 hours. The next
lacquer can be applied when the surface is dry to handle. Final hardness after 4 weeks
depending on ventilation, temperature of the air, relative humidity of the air and
thickness of the paint film.

Solids volume 38 %.

Density 0.9 kg/l, ISO 2811.

Storage Unaffected either by cold storage or transport. The lacquer easily forms a skin if the
can is badly closed or partly used.

8 10

PRODUCT DATA SHEET 04.10.2012
(Previous date 30.09.2011)

1 (3)

Unica Super - Urethane Alkyd Lacquer, semi-matt

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577
6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • e-mail: info@tikkurila.com •
www.tikkurila.com

 
 
Baz boya      EP  
    
Renklendirme   Lacquer Colour kartelasındaki renklere uygundur.  

Uygulamdan once yüzey üzerinde test yapınız.  Renk çok 
koyu yada soluksa şefaf Unica Super ya da White Spirit 1050 
katınız. 

 
Renk Kartelası   Semi-transparent Wood Finishes renk kartelası ve Interior 

Lacquer renk kartelası 
 
Parlaklık      Yarı- mat 
 
Kaplama gücü     8 – 12 m2 /lt (tek kat) 

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve  
boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne 
bağlıdır. 

  
Teneke boyutu     0.9 lt, 2.7 lt ve 9 lt 
 
İnceltici    White Spirit 1050 
 
Uygulama Metodu  Fırça yada Sprey (0.009" - 0.013" (0.230- 0.330 mm)) 

İnceltme:  gerekli durumlarda hacmen %0- 5 white spirit 1050 
kullanınız. 
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Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda)  
 

1 saat sonra zımpara yapılır.  Dokunma kuruluğu 2 saat sonra 
oluşur.  Yeni kat için 6 saat beklenmesi gerekir. 
Hava sıcaklığı, bağıl nem ve kat kalınlığına bağlı olarak 2 
haftalık havalandırma sonrası son sertliğini kazanır. 

 
Katı madde oranı    Ortalama %38 
 
Yoğunluk    0.9 kg/ lt, ISO 2811 
 
 
 
UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde ve 
bağıl nem yaklaşık %70’in altında olmalıdır.  Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda 
uygulama yapmayınız.  Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz. 
 
Hazırlık 
 
Yalın ahşap yüzeyler: 
 
Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz.  Sert ahşapların yüzeyini White Spirit 1050 ya da tiner ile 
siliniz.  Verniği uygulamadan önce mutlaka yüzeyde Valtti PRIMER astar kullanınız. 
  
Yeniden kulanılıcak yüzeyler: 
 
Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız.  Eski boya ve cilayı 
spatula ile kazıyınız.  Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. 
 
Uygulama 
 
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız.  İlk 
katı hacmen %20- 40 White Spirit 1050 ile inceltilmiş Unica Super 90 ile atınız.  Daha sonra 
2-3 kat istenilen parlaklık derecesine göre uygulama yapınız.  Son katı gerekirse %0- 20 
inceltiniz.  İnceltilmemiş Unica Super’I 1-2 kat uygulayınız.  Katlar arasını gerekirse hafifce 
zımpara yapınız. 
 
Dış mekan uygulamarında mutlaka Unica Super 90 ürününü astar olarak kullanınız. 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
White Spirit 1050 yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilinir. 
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BAKIM TALİMATLARI 
 
Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir.  Bu süre 
içersinde yüzeyi sık temizlemeyiniz.  Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası 
olmasına dikkat ediniz.  Temizlik esasında tüylenme yapmıcak bez veya sünger kulanınız.  
Normal şartlar 2 ila 4 yıl arasında tek kat yenileme yapılması önerilir. 
 
Gerekli durumlarda tkerar aynı ürün ile ince bir kat uygulama yapılarak hasarlı ve yıpranmış 
yüzeylere bakım yapılabilinir.  Renkli kullanımı UV dayanım için mutlaka öneririz.  Bakımlarda 
Unica Super ya da benzeri solvent bazlı vernik kullanınız. 
 
 
EU VOC   
2004/42/EC-limit değeri 
 
Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 500 gr/lt’dir. 
Kullanıma hazır üründe maksimum 500 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır. 
    
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
 


