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seria 270

DESCRIERE

MINI CONFEZIONI sunt o serie de emailuri alchidice lucioase
si metalizate, de uz general, cu o aplicare usoara, ideale pentru
mici retusuri si decoratiuni realizate de amatori.

INDICATIIDE UTILIZARE

Datorita caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat pe
suporturi din lemn, metal si materiale plastice pentru interior si
exterior.
Pentru utilizari nereglementate de Directiva Legislativa
161/2006

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasini alchidice
-Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatice
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00 -1,15 kg/l. (în
functie de culoare)
-Vâscozitate UNI 8902: 600 ± 50 cps (vâscozimetru rotational
Rotothinner, a 25 °C).
-Uscare (25 °C si 65% U.R.): formeaza o pelicula în 3 ore;
superficiala în 7 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa
16 ore

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din metal feros:
- Eliminati straturile de vopsele vechi care se exfoliaza,
eventualele urme de calamina compacta si aderenta si orice urma
de rugina prin curatare mecanica sau manuala. Pentru a elimina
rugina în zonele greu de atins utilizati convertizorul RUGISTOP
5900100.
- Stergeti suprafata de praf; pe suportul uscat aplicati un produs
antirugina (SATURNO s. 191 sau CROMO K70 s. 194).
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete din lemn:
- Smirgluiti pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curatati suprafata si eliminati eventualele rasini.
- În prezenta vopselelor vechi, eliminati partile care se exfoliaza
si nu sunt aderente.
- Nivelati neregularitatile suportului.
- Smirgluiti si curatati.
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete tencuite:
- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat.
- Eliminati eventualele eflorescente prezente, straturile vechi de
vopsea, depunerile de praf, smog si altele.
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete din material plastic (PVC):
- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.

- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul curat si uscat aplicati MINI CONFEZIONI. Pe
materiale plastice diferite de PVC este indicata verificarea
aderentei cu teste practice pe suportul în cauza.

INDICATIIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativa a mediului: <80%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula.
- Amestecati produsul înainte de diluare.
- Diluati: cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 la
3-5%.
- Nr. straturi: 1-2
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 sau
Dil. Sintetico 5210011 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 12 mp/l per strat. Se recomanda efectuarea
unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina
consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile din catalog în versiunile
lucios si metalizat (aluminiu si aur).

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

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

-Inflamabil.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-nu respirati vaporii.
-în caz de incendiu utilizati extinctoare cu spuma, pulbere
chimica sau CO2 - nu utilizati apa
-utilizati doar în locuri bine ventilate.
-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.

REZUMAT DE CAPITOL
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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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