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DURAZIV SATIN EXPERT
VOPSEA LATEX ULTRA

CU ASPECT SATINAT,

Descriere
DURAZIV Satin Expert

-

- conform standardului SR EN I
- vin, cafe
ketchup, praf, creion colorat, etc.
vente: spitale, clinici,

ra întrcartela ColorPRO®.
Dode aplicare
Domeniul de aplicare

Aplicare

(din gips -

ciment - ex. FP 24, FP 25

- ex. FP 21, FP 23 tencuieli

pe suportul respectiv).
un strat de vopsea Dura

putere de acoperire se
Miros.

cu Kauciuc®) sau chituire (de ex. Mortar rapid pentru
chituiesc cu

sau cu defecte (exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin regletuire (ex. Glet de ipsos FP 23
Ros
.

al al peliculei de vopsea (ex.
apar pete).
-

(raport masic)
(raport masic)
iei se face prin testarea produsului di

de 1-2 m2,

.

Mod de aplicare
dungi inestetice;
daca dupa aplicarea primului strat de produs se fac reparatii (cu glet),acestea se vor slefui foarte bine, se vor amorsa si se va aplica un strat de vopsea cu aceiasi
unelta cu care se va aplica stratul final;apoi se va aplica stratul final pe toata suprafata
se finiseaza mai intai muchiile si colturile cu pensula sau un trafalet mic si apoi se finiseaza suprafata mare cu trafaletul sau pompa airless.
aplicare (a mediului): min. +10 0C, max. +30 0C;
rtului: maxim 12%;
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duse! Instrumentele de aplicare

Uscare
pentru
reacoperire:
2-6 ore, în

Uscare

Putere de acoperire:
straturi
recomandat
:

24 ore

Ambalaj:

16 - 18 m2

Depozitare Transport:

Termen de valabilitate:

în ambalajul original închis

reziduurile uscate

+50C - +300C; risc de

în vigoare

24
în ambalajul original, sigilat,

10L
temperatura
mediului

2 straturi

aplicare); ac
este valabil pentru aplicarea
i nu cuprinde
pierderile de material

ozitare

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.
Date tehnice

CARACTERISTICA

ADMISIBILITATE

METODA DE
ÎNCERCARE

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

fluid

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

6. Aspect

1,32 ± 0,05
52 ± 2
8,0 9,0

vizual
SR EN ISO 2811 1:2016
SR EN ISO 3251:2019
SR EN ISO 787-9:2019

12.000 15.000

SR EN ISO 2555:2018

u
,

23 °C, 200 g, ore

alb

vizual

6

SR EN ISO 9117-6:2012

Max. 5
1

SR EN IS0 11998:2007

Min. 91

Spectrofotometru

8

Pierderea în grosime a peliculei,200 cicluri, micron

9. Grad de alb (Wi313), %
Probe de lot:1,2,5,6.Probe de tip:3,4,7,8,9.

rganici volatili (COV):

Subcategorie produs:

mate
30 (2010)
28
nagement integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen.

ST 40/2015

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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