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DURAZIV
EMAIL ACRILIC SATINAT
Pentru interior
Descriere
de

de produs ecologic.
Domeniul de aplicare

Finisarea de

e de

: alb, crem, rosa, oranj, galben, lila, bleu, verde crud, gri deschis, cafeniu, ocru, maro melange, maro, verde închis,
ultramarin, gri închis, negru.

Aplicare

S
grunduiesc cu 1-

mn. Se

sau solvent.
În cazul

-

-10 % - pulverizare). Se

Mod de aplicare


cu pensula, rola sau prin pulverizare, la temperaturi (a mediului): min. +10 oC, max. +30 o

t puternic sau sub
Se recomand
În cazul produ

lele
i calitatea acoperirii.
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Uscare pentru
reacoperire:

Uscare

2-6 ore, în

24 ore

Putere de acoperire:

Ambalaj:

Depozitare Transport:

9 - 10 m2/litru/1 strat

cutii de 0,65L

în ambalajul original închis

Termen de
valabilitate:

recomandat:
2

reziduurile uscate

temperatura
mediului

24 luni de la data
original, sigilat, închis

+50C - +300C; risc de

Date tehnice:

Email alb,
pastel

CARACTERISTICA
PRODUS LICHID
1. Aspect

intense

fluid, vâscos, omogen

2. Densitate, 23 °C, g/cm

3

inut nevolatile (105 °C, 25 min.), %
4. pH
5. Vâscozitate Krebs,

METODA DE
ÎNCERCARE

vizual

1,28 ± 0,1

1,14 ± 0,1

SR EN ISO 2811 1:2016

52 ± 2

47 ± 2

SR EN ISO 3251:2019

8,0 9,0
85 - 130

i

6. Aspect

Pelicul

SR EN ISO 787-9:2019
ASTM D 562-10/2018

, lucioas

7. Uscare a

vizual

6

SR EN ISO 9117-6:2012

8. Grad de alb (Wi 313), %
Min. 91
Probe de lot:1,5,6,8.Probele de tip:2,3,4,7 se efectueaza la schimbarea formularii.

Spectrofotometru

:
COV):

Subcategorie produs:
80 (2010)
: max 50 pentru alb; 60 pentru email colorat
Evita i risipa de produs prin estimarea
ii necesare
i produsul neutilizat pentru reutilizare. Reutilizarea produsului este un mod eficace
de a reduce impactul asupra mediului, pe durata ciclului de vi al produselor.

pentru utilizator:
Se v

ie adecvat format din m
de pr
ie
prin pulverizare.
i produsul rezidual la canalizare sau în co ul de gunoi.

ie

-mediu cu TÜV Hessen.
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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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