
GLOBAL DECO' SPRAY
EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRARI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

DESCRIERE

Este un email lucios cu utilizare generala, cu aplicare usoara si
uscare rapida.
Pelicula de GLOBAL SPRAY aplicata creeaza un finisaj dur,
lucios si rezistent la agentii atmosferici.

INDICATIIDE UTILIZARE

Datorita caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat la
interior si la exterior, pe suporturi din lemn, zidarie, metal,
materiale plastice, sticla si altele.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini acrilice cu uscare rapida.
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatice.
- Nu contine cloro-fluoro-carburi.
- Stralucire UNI EN ISO 2813 pentru versiunea lucioasa: >85
unghi de masurare de 60°.
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 15'; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 15'.
- Culori temperaturi ridicate 240S080 (argint) si 240S038 (negru
opac) rezista pâna la 400 °C.
- Culorile cromate 240S076 (argint) si 240S075 (aur) sunt
indicate doar pentru aplicarile la interior.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din metal feros nelacuit sau lacuit:
- 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 accesibile utilizat convertizorul
RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafetelor deosebit de deteriorate se recomanda
eliminarea completa a vopselelor vechi utilizând decapantul
SVERNICIATORE SM90 5600014, efectuând apoi o curatare
mecanica sau manuala.
- În cazul suprafetelor noi care nu prezinta urme de calamina sau
rugina este suficienta degresarea suportului cu diluant de spalare.

- Aplicati 1-2 straturi de spray antirugina 240S110 pe suprafetele
perfect curatate si uscate.
- Suprafetele sablate pâna la metal alb trebuie acoperite cu
primul strat de antirugina în maximum 8 ore.
- Aplicati 2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafete din lemn nou sau lacuit:
- Smirgluiti pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curatati suprafata si eliminati eventualele rasini.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed;
- Pe lemn tânar si uscat sau pe lemn cu o absorbtie excesiva
aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE seria 843 si
smirgluiti usor cu hârtie abraziva.

- În prezenta lacurilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si
au o aderenta slaba.
- Nivelati neregularitatile suportului.
- Smirgluiti si curatati.
- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de
finisare ulterior aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond
MARCONOL ORIENTALITE 1450519 si smirgluiti.
- Aplicati GLOBAL SPRAY.

Suprafete tencuite:
- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este
necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele
eflorescente prezente .
- Eliminati straturile de vopsele vechi pe baza de var sau
tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei
perii.
- Pe suportul uscat aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond
MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicati 1-2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafete din material plastic (PVC):
- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.
- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul perfect curatat si uscat aplicati 2 straturi de
GLOBAL SPRAY. Pe materiale plastice diferite de PVC este
indicata verificarea aderentei cu probe practice pe suportul
respectiv.

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
Suport uscat.
- Produsul poate fi aplicat cu sprayul, utilizând atomizorul
special inclus în pachet.
- Agitati energic sprayul înainte de utilizare.
- Stropiti obiectul de la o distanta de circa 30 cm cu miscari
încrucisate.
- Se aplica 1 sau 2 straturi de produs, în functie de conditiile
suportului, de efectul dorit si conditiile de expunere. Înainte de
utilizarea produsului în culoarea fluorescenta se recomanda
aplicarea prealabila a GLOBAL SPRAY alb opac.
- Consum indicativ: 1 mp per pachet.
- Dupa utilizarea partiala a sprayului, întoarceti recipientul si
curatati supapa apasând-o pâna când nu mai iese deloc email;
acesta va putea fi reutilizat astfel cu eficienta maxima.

COLORAREA

Produsul este disponibil în diferitele culori din paletar,
fluorescente, metalizate, cromate, lac transparent, rezistent la
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temperaturi ridicate (pâna la 400°C), fonduri (zincuire la rece si
antirugina), Alb si negru lucios/opac.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant - extrem de inflamabil
- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
- Extrem de inflamabil.
- Expunerea repetata poate provoca uscarea si craparea pielii.
- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.
- Iritant pentru ochi.
- A se pastra la distanta de flacari si scântei – nu fumati.
- În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic.
- În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
- Evitati contactul cu ochii.
- A nu se lasa la îndemâna copiilor.
- Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
- pastrati recipientul în locuri bine ventilate.
Recipient sub presiune. Protejati de razele solare si nu expuneti
la o temperatura mai mare de 50° C.
- Nu perforati si nu aruncati în foc nici dupa utilizare.
- Nu pulverizati catre o flacara sau pe un corp incandescent.
- A se pastra departe de orice sursa de foc.
- Nu fumati.
- A nu se lasa la îndemâna copiilor.
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

- - - - -

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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