
ERBAPAINT
VOPSEA DILUABILA ÎN APA PENTRU MARCAREA SUPRAFETELOR IERBOASE

cod 4040019

DESCRIERE

Vopsea specifica pentru marcarea suprafetelor ierboase: terenuri
de fotbal, rugby, etc.
Nu distruse suprafata ierboasa (îngalbenire).
Se caracterizeaza printr-o acoperire optima si usurinta în
aplicare.
Marcajul ramâne vizibil chiar si dupa taierea repeta a ierbii.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafete ierboase.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în dispersie apoasa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 36000 cps ± 3200 a 30 °C
(vâscozimetru rotational Brookfield)
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 min.;
completa dupa 4 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Produsul poate fi aplicat cu ajutorul aparaturii adecvate pe baza
de pistol sau airless.
- Nr. straturi: 1.
- Dilutie: conform modalitatilor de aplicare (aproximativ 50%).
- Consum indicativ: 30-33 m lineari per litru. Cu un bidon se
traseaza în medie 450-500 m lineari (cu o latime de circa 12 cm).
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu
apa.
- Nu aplicati la o umiditate relativa a mediului >80% si la
temperaturi ale mediului si/sau suportului mai mici de +0 °C sau
mai mari de +35 °C; Evitati aplicarea sub actiunea directa a
soarelui.
- Evitati aplicarea în timpul ploii.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea alba.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
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. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila în apa opaca pentru marcarea suprafetelor
ierboase.
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