
  

Uniqua SQ
Self-linking watergedragen 100% polyurethaan vernis

Uniqua SQ is een één-component zelfverknopend watergedragen vernis.Het is geschikt voor de 
afwerking van houten vloeren binnen, in de huishoudelijke en commerciële sfeer, voor intensief 
gebruik.Na droging vormt zich een rijke, heldere en lichte film die zacht aanvoelt en de natuurlijke 
houtstructuur benadrukt.Het is ontwikkeld met gebruik van een innovatief self-linking 
polyurethaansysteem dat, nadat het water verdampt is, de harsdeeltjes beïnvloedt waardoor er 
sterke verbindingen worden gecreëerd die de weerstand van de film tegen slijtage aanzienlijk 
verbetert in verhouding tot een twee-componenten vernis.De snelheid van droging en cross-linking 
garandeert, na slechts 24 uur, een grote mate van bescherming tegen vlekken, krassen en 
schoenstrepen (BHMR – Black Heels Mark Resistance). Uniqua SQ is beschikbaar in Hoogglans – 
Zijdeglans – Mat – Extra mat en Natur (effect onbewerkt hout).

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk Witte vloeistof

Dichtheid 1,036 – 1,042 g/ml

Viscositeit 20" Ford 4

pH 8,0 – 8,5 

Stofdroog na 30 min

Handdroog na 1 uur en 30 min

Overschilderbaar na min. 3 – 4 uur

Schuurbaar na 6 uur

Beloopbaar na 3 – 4 uur met de benodigde voorzichtigheid

Gebruiksklaar na minimaal 24 uur

Rendement 12 – 14 m2/liter

Slijtvastheid na 7 dagen 12 mg – Taber Abraser, CS10, 1000 g, 1000 
revolution

Glansgraad (60°) Hoogglans 70 gloss

Zijdeglans 45 gloss

Mat 20 gloss

Extra mat 10 gloss

Natur  < 10 gloss  

Aanbrengingstemperatuur > 10 °C – Niet blootstellen aan vorst

Houdbaarheid 12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij 
temp > 10 °C

VOS 78 g/liter, cat A/i (WG), grenswaarde 140 g/liter 
(2004/42/CE)

Reiniging van het gereedschap Reinig de roller direct na gebruik met water en 
neutrale zeep, met behulp van een rolpers, tot de 
vloeistof die eruit komt niet meer troebel is; indien 
mogelijk nogmaals afspoelen met schoon 
water.Bewaar de rollers in de verdunde 
wasoplossing Soluzione di Lavaggio S/28; 
afspoelen met schoon water voor gebruik.

Beschikbare verpakkingen Blikken van 5 liter, blikken van 1 liter
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Het advies dat gegeven wordt 
in dit technisch 
voorlichtingsblad is ter 
indicatie en wij kunnen hier op 
geen enkele manier 
aansprakelijk voor worden 
gesteld, omdat wij geen 
controle hebben over de 
gebruiksmethoden en -
omstandigheden van het 
product.Het wordt aanbevolen 
om de daadwerkelijke 
geschiktheid voor het beoogd 
gebruik te controleren. 

Herz 10 – 03/06/2020 Dit blad 
annuleert en vervangt de 
voorgaande versies.

Wijze van toepassing
De vloer schuren zoals gebruikelijk waarbij alle resten van eerdere behandelingen 
verwijderd moeten worden.Indien nodig, de spleten voegen met een van onze 
kitten:Idrostucco RS/30, op waterbasis of Lega Stucco RS/A of Lega Stucco RS/20 op basis 
van solventen (raadpleeg de bijbehorende technische fiches).Verwijder eventuele resten 
met schuurpapier met korrelgrootte 100 of 120.Zuig de stof op, reinig het oppervlak 
zorgvuldig en ga vervolgens over tot vernissen.
Uniqua SQ is klaar voor gebruik.Het product goed schudden in zijn verpakking, het 
meegeleverde filter plaatsen en vervolgens het product in een geschikte recipiënt 
gieten.Breng een eerste laag Uniqua SQ op gelijkmatige wijze aan met roller of kwast.Na 
drie of vier uur kan een tweede laag aangebracht worden of: zes uur wachten, schuren met 
fijn schuurpapier 180-220 en de tweede laag aanbrengen.Indien het gewenst is een derde 
laag aan te brengen, moet er drie of vier uur gewacht worden zonder te schuren.
Het is mogelijk de eerste laag Uniqua SQ te vervangen met een laag watergedragen 
grondlaag, één- of twee-component, en af te maken met één of twee lagen product.Om 
meer kleur te geven aan het hout, kan een watergedragen grondlaag met accentuerend 
effect Tone-UP aangebracht worden, vervolgens een laag vernis, dan schuren met 
korrelgrootte 180 – 220, waarna nog een laatste laag vernis aangebracht moet worden.
Voor Extra-mat en Nature wordt het aangeraden om de vernis direct op het hout aan te 
brengen zonder eerst een grondlaag aan te brengen.
De versie Nature is licht ondoorzichtig, wat eikenhout en andere lichte houtsoorten een “ruw 
effect” geeft met een kleur die lijkt op die van pas geschuurd hout.Op donkere houtsoorten 
zou dit in sommige gevallen een minder mooi resultaat kunnen geven; om deze reden 
wordt het aanbevolen eerst een aantal tests uit te voeren om het resultaat te kunnen 
beoordelen.
Controleer altijd dat de omgevingsomstandigheden geschikt zijn voor de behandeling.In 
geval van grote oppervlakken en hoge omgevingstemperaturen (> 25 °C) of lage 
vochtigheid, wordt het aanbevolen om aan de vernis 5% vertragend additief Rallenty toe te 
voegen
Voor het aanbrengen van de vernis, raden we aan om kortharige microvezelrollers te 
gebruiken die een gelijkmatige verspreiding en een goede bewerking toestaan.
Uniqua SQ kan ook met kwast of door spuiten aangebracht worden; in geval van spuiten 
moet het met circa 10% water verdund worden.

Toelichting
Niet blootstellen aan vorst.
Niet geschikt voor gebruik buiten.
Meng Uniqua SQ nooit met andere vernissen.
Niet aanbrengen op grondlagen op basis van oplosmiddel behalve Fondo Isolante AL.
Giet het product niet direct op de vloer.
Breng geen transparante vernis aan op Uniqua Nature, want dat zou tot vergeling kunnen 
leiden.
Gebruik een geschikte bak.
Voorkom dat de omtrek en de rest van de ruimte op twee afzonderlijke momenten met 
vernis worden behandeld.Behandel kleine stukjes aan de rand en behandel dan direct de 
aangrenzende zone met vernis.
Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
Voorkom luchtstromingen.
Zet de verwarming uit, vooral als het vloerverwarming is.
Zorg dat verder alle normale regels voor het aanbrengen van vernis met zorg worden 
toegepast.
Hergebruik het ongebruikte product niet, eventueel filtreren.

Onderhoud
Voor normale reiniging en onderhoud van de vloeren behandeld met dit product, wordt het 
gebruik van de neutrale zeep Pulito Parquet aangeraden, voor buitengewoon onderhoud 
wordt daarentegen de polish Lux aangeraden.Ons Saniparquet-ontsmettingsmiddel kan ook 
worden gebruikt voor het reinigen.

Veiligheidsvoorschriften
Product voor professioneel gebruik.Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd 
worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Verwijdering
Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, 
lokale wetgeving.
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