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FIŞA TEHNICĂ
EMAILURI ACRILICE PE BAZA DE APA
interior exterior

1. Compoziţie
-este un email lucios pe baza de apa, pentru suprafete interioare/exterioare din lemn, metal si zidarie pe
baza de rasini acrilice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici.
2. Domeniu de utilizare:
- finisarea decorativă a tamplariei sau a reperelor de uz casnic din lemn, metal sau PVC ;
-este recomandat pentru vopsirea camerelor de locuit, inclusiv camere pentru copii, scoli, gradinite,
spitale, birouri, hoteluri, stupi de albine, calorifere, mobilier de gradina.
3. Performanţe:
• aderenţă excelentă la suport (lemn, metal, PVC) nou sau vechi vopsit cu produse alchidice;
• aplicare uşoară;
• uscare rapidă;
• durabilitate şi rezistenţă la factori mecanici şi de mediu;
• stabilitatea culorilor în timp,.
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4.Caracteristici tehnice :
NR.
CRT
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CONDIŢII DE
ADMISIBILITATE

METODA DE
ÎNCERCARE

2
fluid viscos , omogen
1.00-1.10
48-54
7.5-8.5
24
60
pelicula uniforma colorata
min 80
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CARACTERISTICA

1
Aspect produs lichid
Densitatea la 20º, g/cm3
Continut nevolatile ,%
pH
Uscarea aparent completa ,ore
Viscozitate, cupa Ford Ø 4, sec, min
Aspect pelicula uscata
Duritate Persoz ,sec

vizual
SR EN ISO 2811
SR EN ISO 3251
STAS 8619-98
SR EN ISO 3678
SR EN ISO 2431
vizual
SR EN ISO 1522

5.Mod de utilizare
Pregatirea suprafetei :
Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite, trebuie sa fie curatate de praf ,impuritati, uleiuri,grasimi ,
eflorescenta, si de orice alti agenti de contaminare in vederea obtinerii unei aderente maxime a vopselei
pe suport.Daca vopseua se aplica pe zidarie noua ,aceasta trebuie sa fie lasata sa se matureze cca 6 luni
inainte de vopsire.
Aplicarea produsului
Vopseaua se aplica in doua straturi.Inainte de aplicare produsul se dilueaza cu 5-10 %apa curata, in
functie de metoda de aplicare
Metoda de aplicare
Produsul se aplica pe suporturi
-pistol cu aer comprimat – se dilueaza 10%
-pistol airless – produsul se utilizeaza ca atare
-pensula –max 5% dilutie
Uscare
Timp de uscare pentru reacoperire: 3-4 ore, in functie de temperatura mediului.
Timp de uscare totala: 24 ore
6. Masuri de securitate
Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita
aruncarea în mediu
Produs ecologic – nu conţine substanţe periculoase
7. Ambalare, transport si depozitare
Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş având capacitea de
0.75L,2.5L, 10 l
Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25
Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.
8. Consum estimat
10-12 mp/litru/strat (in functie de tipul suportului si modul de aplicare).
9.Valabilitate: 12 luni de la data inscrisa pe ambalaj.
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