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DURAZIV CLIMA PROTECT® cu KAUCIUC®
VOPSEA SUPER

EXTERIOR
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Depozitare Transport:
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CARACTERISTICA

ADMISIBILITATE

METODA DE
ÎNCERCARE

PRODUS LICHID
1. Aspect
2. Densitate 23 0C, g/cm3
3.

fluid

4. pH
5. Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4;20 °C, mPa.s
10,0 rpm
6. Aspect

1,55 ± 0,05
65 ± 2

vizual
SR EN ISO 2811 1:2016
SR EN ISO 3251:2019

8,0 9,0

SR EN ISO 787-9:2019

15.000 25.000

SR EN ISO 2555:2018

u
,

23 °C, 200 g, ore

8. Grad de alb (Wi313), %
Probe de lot:1,2,5,6,Probe de tip:3,4,7,8.

Subcategorie produs:
Valoare l
40 (2010)

alb

vizual

6

SR EN ISO 9117-6:2012

Min. 91

Spectrofotometru

teriori pe substrat mineral
40

P101- Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta
produsului;
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
P103-Cititi eticheta inainte de utilizare;
P501– Eliminati continutul/recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.P 102
emâna copiilor
EUH 208:

:
gement integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen.
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ST 8/2010

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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