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FIŞA TEHNICĂ 08.03-ro 
PIGMENłI 

 
UNITON 
Vopsea universală pentru nuanŃare 
 

1. Descriere, utilizare 

UNITON este un produs păstos pentru nuanŃarea până la tonuri pastel a vopselelor pentru faŃade şi a celor pentru 
interior, precum şi a tencuielilor decorative produse pe bază de lianŃi acrilici, acetatici şi a altor lianŃi polimerici. Este 
produsă pe bază de dispersie apoasă a unor răşini acrilice moderne şi a unor pigmenŃi organici şi anorganici de 
calitate. Este disponibilă în 16 tonuri. 
 
2. Mod de ambalare, nuanŃe 

Sticle din plastic de 0,5 l: 
•  safari (1), ocru (2), corai (3), pompei (4), brun (5), bazalt (6), kivi (7), turcoaz (8), citron (9), mimoza (10), culoarea 
caisei (11), roz(12), siclam (13), violet (14), admiral (15) şi azur (16) 
 
3. Date tehnice 

densitatea 
(kg/dm3) 
 

1,31 – 1,51 

Ph 
 
 

9,5 – 10,5 

ConŃinut de substanŃe organice uşor volatile VOC (g/l) 
 
 
 
 
 

<12 
 
CerinŃa UE VOC – - 
categoria A/a  
(din 01.01.2010): <30 
CerinŃa UE VOC – - 
categoria A/c  
(din 01.01.2010): <40 

 
 
4. InstrucŃiuni de folosire 

Înainte de utilizare, sticla se agită bine, apoi UNITON se amestecă cu vopseaua sau tencuiala manual sau cu un mixer 
electric (maximum 20% în vopsele şi 8% în tencuieli). Dacă pentru a pregăti nuanŃa dorită se folosesc diferite tonuri de 
UNITON, valoarea maximă folosită se însumează, astfel ca să nu se depăşească proporŃiile indicate mai sus. În privinŃa 
cantităŃii de dizolvant, nu există restricŃii. 
 
5. CurăŃirea sculelor, tratarea deşeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă. 
 
Pigmentul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o utilizare ulterioară. Resturile lichide nefolosite  nu se 
aruncă în sistemul de canalizaŃie, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător şi nici împreună cu resturile menajere. 
Ele se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, rumeguş) şi odată întărite se 
aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcŃii (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau 
comunale (numărul de clasificare 08 01 12). 
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Ambalajele curăŃate pot fi reciclate. 

 
6. SiguranŃa muncii 

Se vor respecta şi instrucŃiunile generale şi reglementările privind siguranŃa muncii în construcŃii şi vopsitorie, la 
aplicarea acestui produs nu sunt necesare echipamente speciale de protecŃie şi nici măsuri speciale de protecŃia 
muncii. 
 
Dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla imediat cu apă. 
 
7. CondiŃii de depozitare, de transport şi valabilitate 

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se 
lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEł! 

 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum  24 luni. 

 
8. Controlul calităŃii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaŃiilor interne de producŃie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar  este asigurat  la JUB de 
sistemul de management şi de control al calităŃii ISO 9001, introdus de mai mulŃi ani, care presupune o verificare zilnică 
a calităŃii în laboratoarele proprii, uneori şi la alte instituŃii de specialitate independente din Ńară şi din 
străinătate. În procesul de producŃie a acestui produs respectăm cu stricteŃe standardele slovene şi europene în 
domeniul protecŃiei mediului şi al asigurării securităŃii sănătăŃii la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 
şi OHSAS 18001. 

 
9. Alte informaŃii 

InstrucŃiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienŃele noastre şi au drept scop obŃinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 

 
Versiunea şi data publicării: TRC-079/10-gru-tor, 24.01.2010 
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