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RUGIADA SMALTO
Email pe baza de apa

PROPRIETATI
Email pe baza de apa, acrilic, inodor, fără plumb şi metale grele si neinflamabil. RUGIADA SMALTO este caracterizat
prin excelenta rezistenta la intemperii, foarte usor de aplicat, cu o mare putere de acoperire. O caracteristică prin
care se diferentiaza de alte produse, este excelenta aderenta la suprafetele deja vopsite cu vopsea de natura
alchidica uleioasa. Este uşor de aplicat şi puteţi spăla tot echipamentul cu apă. Disponibil în luciu şi satin.
UTILIZARE
Acesta poate fi utilizat atât pentru decorarea interna şi externa de orice fel de suport: lemn, pereţi, PVC. De
asemenea, potrivit pentru vopsirea de radiatoare. Deosebit de potrivit pentru aplicaţii de interior, deoarece nu
contine solvenţi.
COMPOZITIE
Rasini acrilice si pigmenti particulari.
CARACTERISTICI TEHNICE
Viscozitate medie:
20”luc/sat CF/8 la 20 0C
Greutate specifica :
1,22 kg/l alb
Culoare :
alb
UTILIZARE
Sistemul de aplicare:
Diluant:
Dilutie:

Numar straturi:
Uscare:
(la 200C si 65 % U.R)

pensula, trafalet
apa
5% apa pensula sau
trafalet
10%–15% pulverizator
minim 2
14 ore

Substanta solida in greutate :
Substanta solida in volum :
Aspetul peliculei :

Putere de acoperire:
Intretinerea uneltelor:
Depozitare:

50,5 % alb
38% alb
Satinat,lucios

12 mp/l la un strat
dupa utilizare se spala cu apa
a se pastra departe de surse
de caldura, protejat de razele
solare,
a
se
evita
temperaturile sub 0 0C sau
temperaturi de peste 35 0C.

CICLU DE APLICARE
Lemn: aplicati 1 sau mai multe straturi Fissativo Acriliko pentru a curata si sterge impuritatile (praf,nisip).
PVC: degresati suprafaţa cu o cârpă înmuiată în solvent nitro sau diluant.
Suprafete minerale: curatati si stergeti impuritatile (praf,nisip) cu apa.
Finisaj:aplicati 1 sau mai ulte straturi de RUGIADA SMALTO la interval de minim 6-8 ore, aplicate in doua treceri: una
orizontala si cealalta verticala.
FRAZE DE RISC
Nu sunt necesare
FRAZE DE SIGURANTA
S2
A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26
In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29
A nu se arunca la canalizare.
S 62
In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau
eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 0C.
Conditiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours,
societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.
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HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)
Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria SBA (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria
“b” (acoperitori luciosi pentru pereti interiori si plafoane). Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta
categorie este de:


anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul alb gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

NOTA
A nu se aplica cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 0 0C sau peste 35 0C.

Conditiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours,
societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.

