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DURAZIV SRL  DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL AMORSĂ ALBĂ  cu Kauciuc
® 2021 

 

DURAZIV  ECOLABEL 
 CU KAUCIUC®  

           Descriere  
 

DURAZIV F R  MIROS ECOLABEL AMORS ALB  cu Kauciuc® 
speciale, pigmenti, materiale de umplutur   

  
  
  re 
  

 
În formularea produsului au fost înlocuite sau au fost reduse la minimum 

ldeh

elor impuse deciziei UE de acordare a etichetei ecologice. 
Folosirea acestui produs reduce la minimum posibilele  

le DURAZIV cu COV redus: 
profiMAT, STANDARD Antibacterian. 
 
        Domeniul de aplicare 

i acoperirea par  a oric ) la interior. 
 

     
        Aplicare 
 
Preg  

  
 le minerale (ciment, ciment/var

 
 gleturile de ipsos se  usuce 1-2 zile 

 
 

 
  max.10% (masic) 
 licare 

 

Mod de aplicare 
 cu pensula, bidineaua, rola  
  
 se aplica mai intai pe muchii si colturi cu pensula sau un trafalet mic si apoi pe suprafata mare cu trafaletul sau pompa airless 
 temperatura de aplicare (a mediului): min. +5 OC, max. +30 OC 
 umiditatea suportului: maxim 12% 
 umiditatea mediului: maxim 70% 
  

 
 

  
 
2-4 ore, în 

temperatura 
mediului 

Consum de material : 
 

12-14 m
2
/l în func ie de 

tipul suportului i de 
metoda de aplicare 

Ambalaj: 
 
2.5l 
15 l 

Depozitare  Transport:  
 

temperaturi între +50C - +300C; 
 

  
 
reziduurile uscate 

în vigoare 

Termen de valabilitate:  
 

n 
ambalajul original, sigilat, 

 

Valorile consumului de vopsea sunt obtinute in conditii de aplicare cu trafaletul pe suprafata standard(rigips).Valoarea exacta a consumului se va determina in urma 
unei probe efectuate la fata locului.Consumul poate creste semnificativ in cazul aplicarii produsului pe suprafete absorbante si/sau rugoase sau in cazul folosirii unui 
trafalet/rola cu par lung.Deasemnea consumul creste la aplicarea prin pulverizare. 
Evitati risipa de produs prin estimarea cantitatii de care aveti nevoie. Cantitatea neutilizat  trebuie recuperat  pentru a fi refolosit .Reutilizarea produsului este un mod 
eficace de a reduce impactul asupra medi  al produselor. 
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        Date tehnice 
 

 CARACTERISTICA 

 
UM VALOARE 

METODA DE 
ÎNCERCARE 

PRODUS 
LICHID 

 

1.  Aspect - fluid, vâscos, omogen vizual 

2. Densitate 23 °C, g/cm3 g/cm3 1,50 ± 0,05 SR EN ISO 2811 -1:2019 

3.  % 56 ± 2 SR EN ISO 3251:2019 

4. pH - 7,0  8,5 SR EN ISO 787-9:2019 

5. Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4, 20 °C, mPa.s, 10,0 rpm mPas 13.000  20.000 SR EN ISO 2555:2018 

 
 

 

6. Aspect  p u alb  vizual 

,   200 µ ore 4 SR EN ISO 9117-6:2012 

Probe de lot:1,2,5,6.Probe de tip:3,4,7.se efectueaza la schimbarea formularii. 

 

          
 

 

 

 

Pentru informaţii complete şi actualizate este necesară consultarea fişei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicaţiile şi 

prescripţiile cuprinse în fişa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului şi nu pot înlocui calificarea şi pregătirea 

executantului lucrării. Suportul tehnic și recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și 

corespund celor mai bune practici din domeniu, însă nu implică  obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanţele 

produsului, dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, 

în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului / Cumpărătorului, astfel încât să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în 

vedere şi asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii responsabilităţi ce poate deriva din folosirea acestuia. 

 

 

 
 

 

M suri de siguran  pentru utilizator: 
Aplicatorul va purta un echipament adecvat format  

 usul rezidual l  
 

 
-mediu cu TÜV Hessen. 
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