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În

R MIROS ECOLABEL Amo

este

speciale

egalizeaz

u
i mediul,
încât acesta corespunde criteriilor de
. Folosirea acestui produs reduce la minim

Domeniul de aplicare
-uri, gletur

, înaintea
de porozitatea suportului (în acest sens se vor efectua

probe
Aplicare





a
-2 zile

produsului
Î

sau sintetice, se aplica nediluata sau se dilue
.

Mod de aplicare

cu pensula, bidineaua, rola, în 1
se aplica uniform si se evita aparitia scurgerilor (care pot dauna aspectului final al acoperirii)

temperatura de aplicare (a mediului): min. +5 OC, max. +30 OC

umiditatea suportului: maxim 12%

umiditatea mediului: maxim 70%

-

finisaj,
al al peliculei de vopsea (apar
dar trebuie sa fie rezistenta la zgariere si sa
nu prezinte particule nefixate de glet(rezultate in urma slefuirii).In caz contrar se mai aplica inca un strat. În cazul în care s-a format pelicula lucioasa,
-4 ore).
Uscare :

Consum de material:

Ambalaj:

2-4 ore, în
de temperatura
mediului

15-40 m2/litru/1 strat (în

flacon de
bidoane de 4L

Depozitare Transport:

:
reziduurile uscate
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de modul de aplicare)

Termen de valabilitate:
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+30
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Date tehnice
CARACTERISTICA

UM

1. Aspect
2.
3. Densitate
4. pH
5. Timp uscare pentru reacoperire

VALOARE

METODA DE ÎNCERCARE

-

-

%
g/cm3

9±1
1,005 ± 0,005

SR EN ISO 3251:2019
SR EN ISO 2811-1/2016

-

7,0 - 8,5

SR EN ISO 787-9:2019

ore

2-4

SR EN ISO 9117-6:2012

Probe de lot:1,3;Probe de tip:2,5.

Grunduri de impregnare
UE (g/l): categ. A/h 30 (2010)
max 1

tilizarea produsului este un mod eficace

adecvat
pulverizare.

-mediu cu TÜV Hessen.

ST 17/2011

Produs de DURAZIV COLOR SRL
-Leordeni, 077160, Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro
www.duraziv.ro

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.
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