
MARCONOL ORIENTALITE
VOPSEA OPACA DE FOND PENTRU LEMN

cod 1450519

DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea de fond pentru
lemn, pe baza de rasini alchidice modificate, ce poate fi utilizata
în toate cazurile în care se doreste sporirea puterii de acoperire si
uniformizare a produsului de finisare, asigurând vopselei o
putere mai mare de umplere.
Pentru a corespunde cât mai bine acestui scop, produsul se
caracterizeaza printr-o putere de acoperire optima, este usor de
aplicat, cu o buna dilatare. Pelicula uscata poate fi usor
smirgluita pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior si la exterior pe:
-Suprafete din lemn nou sau deja lacuite ca fond pentru finisaje
sintetice sau diluabile în apa.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasini alchidice modificate
-Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatice
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 5800 ± 300 cps
(vâscozimetru rotational Rotothinner la 25 °C)
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 8 ore; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 16 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din lemn:
- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza
si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir
stucaturile si eliminati praful.
- Aplicati pe suportul curat si uscat 2 straturi de fond
MARCONOL ORIENTALITE.
- Completati lacuirea cu un email diluabil în apa sau alchidic sau
pe baza de solvent.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula, pistolul, rolul.
- Amestecati cu grija produsul înainte de diluare.
- În aplicarile cu pensula/rolul diluati cu 3-5% Acquaragia

5200010 sau Dil. Sintetico 5210011.
- În aplicarile cu pistolul diluati cu 7-10% Acquaragia 5200010
sau Dil. Sintetico 5210011.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe, în functie de conditia suportului,
efectul dorit si conditiile de expunere.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 sau
cu Dil. Sintetico 5210011 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 4-6 mp/l la 2 straturi pe suporturi cu grad
mediu de absorbtie.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea alba.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 3 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. D : vopsele pentru finisaje si învelisuri interne/externe din
lemn sau metal(pe baza de solvent) : 400 g/l (2007)
MARCONOL ORIENTALITE Contine max.: 400 g/l VOC
- Inflamabil.
- nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- nu respirati vaporii
- utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
- în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat
respiratoriu adecvat.
- utilizati doar în locuri bine ventilate.
- în caz de înghitire, nu provocati voma: consultati imediat
medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
Contine:
2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi
Poate provoca o reactie alergica.
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea opaca de fond.
Pe fonduri pregatite dinainte se aplica vopseaua opaca de fond
MARCONOL ORIENTALITE cod 1450519, pe baza de rasini

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

1 / 2 MARCONOL ORIENTALITE - v.2009-03-18



MARCONOL ORIENTALITE
VOPSEA OPACA DE FOND PENTRU LEMN

cod 1450519

alchidice modificate, adecvata pentru uniformizarea si mascarea
neregularitatilor suportului, în cel putin 2 straturi, în cantitatile
determinate de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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