
SVERNICIATORE SM90
DECAPANT UNIVERSAL

cod 5600014

DESCRIERE

SM90 este un produs formulat pentru decaparea straturilor de
email si vopsea de pe suporturilor metalice, murale si din lemn.
Aplicarea sa este usoara si rapida, permitând desfasurarea
interventiilor cu costuri reduse pentru manopera si care nu
necesita nici un fel de tip de aparatura pentru eliminarea
vopselelor vechi.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- Suprafete murale cu învelisuri plastice vechi.
- Suprafete din lemn tratate cu emailuri si lacuri în general.
- Suprafete metalice vopsite cu emailuri în general.
* Acordati atentie lacuirilor efectuate pe suporturi din material
plastic, decapantul le-ar putea distruge. Se recomanda o proba
preliminara.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumica: 1,20±0,05 a 20 °C
- Aspect: gel

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete lacuite deja:
- Eliminati straturile vechi de lac aplicând cu pensula
SVERNICIATORE SM90.
- Degresati suprafetele decapate utilizând Dil. Nitro anti-aburire
5170076.
- Aplicati sistemul de lacuire.

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%
-Unelte: pensula.
-Dilutie: pregatit pentru utilizare.
-Nr. straturi: se aplica 1 sau mai multe straturi pâna la eliminarea
completa a produselor de lacuire aplicate.
În cazul unor pelicule groase de vopsea sau produse
bi-componente poate fi necesara aplicarea mai multor straturi.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Dil. Nitro 5170076
imediat dupa utilizare.
-Aplicati produsul si lasati-l sa actioneze timp de circa 15
minute, dupa care eliminati lacul cu ajutorul unei spatule de otel.
-Dupa decapare este necesara degresarea suportului cu Dil. Nitro
5170076.
-Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafete netede. Se recomanda
efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a
determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
nociv
-Inflamabil.
-nociv pentru inhalare, contact cu pielea si înghitire.
-posibile efecte cancerigene - teste insuficiente.
-nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung pentru mediul acvatic.
-nociv: posibile efecte ireversibile pentru inhalare, la contactul
cu pielea si pentru înghitire.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-pastrati recipientul în locuri bine ventilate.
-Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
-manipulati si deschideti recipientul cu grija.
-pastrati departe de alimente sau mâncare pentru animale si
bauturi
-utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
-evitati contactul cu ochii si cu pielea
-în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
-În cazul inhalarii accidentale, îndepartati victima din zona
contaminata si impuneti repaosul.
-contine:
Diclormetan
Metanol
Tetracloretilena
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Decapant universal.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica decapantul universal
SM90 cod 5600014, în unul sau mai multe straturi, pâna la
eliminarea completa a vopselelor vechi.
Furnizare si punere în lucru € ................ 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
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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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