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Familia: VOPSELE DECORATIVE 
 

Produs: MEMOTIX 
 

DESCRIERE 
Email bicomponent conceput pentru a obține un finisaj care poate fi folosit ca tablă pentru scris cu 
markere pe orice suprafață. Formula specială permite îndepărtarea marcajelor vârfului de pâslă chiar și 
după o anumită perioadă de timp 
 
 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
 
- Aderență excelentă pe fiecare suprafață  
- Duritate extremă  
- Transcriptibil cu marcajele tabloului de bord  
- Ușor de curățat  
- Excelent punct alb  
- Stralucire excelentă 
 
INTREBUINTARE 
Aplicabil pe suprafețe de zidărie, aliaje metalice (fier tratate corespunzător cu anti-rugina) și tablă 
galvanizată, lemn, plastic (cu excepția PE și PPE), ceramică, sticlă. Excelent pentru a face o suprafață 
scrisă, pentru a conferi un nivel ridicat la curățarea și rezistența chimică. Se poate utiliza în interior și în 
exterior. 
 
APLICARE  
 
Suprafata de vopsit cu MEMOTIX trebuie tratata corespunzator si mai precis: 
 
PE SUPORTURI NOI: pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata 
trebuie degresata atent cu apa si sapun sau cu diluant de curatare. Slefuiti si indepartati rugina 
sfaramicioasa sau in faza de desprindere. Pentru suprafețe deosebit de netede, îmbunătățiți aderența cu 
șlefuirea ușoară. Aplicati una sau mai multe straturi de produs la interval de 4-5 ore cu o usoara slefuire 
intre ele.  
 
PE SUPORTURI DEJA VOPSITE: in cazul in care stratul de vopsea preexistent nu recomanda 
indepartarea completa, degresati cu apa si detergent, clatiti. Daca vopselurile preexistente sunt in faza 
de desprindere periati, indepartati rugina si slefuiti in profunzime aceste parti sau indepartati vopseaua 



cu decapant pentru vopsea. Spalati cu diluant sau cu apa si sapun apoi aplicati unul sau mai multe 
straturi de produs la interval de 4-5 ore cu o slefuire usoara intre ele. 
 
Aplicatii recomandate: cu pensula, ruloul, prin imersie, prin pulverizare, airless   
 
Conditii de mediu si pentru suport: 
Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante. 
Temperatura mediului: minim 10oC/ max 35 oC 
Umiditarea mediului: <75% 
Temperatura suportului: minim 10 oC/max. 35 oC 

 
DILUARE 
 
Produsul trebuie utilizat ca atare, amestecând componenta A cu componentul B. Se poate dilua cu 
solvent Nitro.. Se recomanda amestecarea cu grija a produsului INAINTE si IN TIMPUL APLICARII, 
astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului 

 
DEPOZITARE 
 
Intr-un mediu uscat si bine aerisit 
Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura 
 
CARACTERISTICI FIZICE  
(la 20 oC si 50% - 60% U.R.) 

 
 
Greutate specifica 1,2+ 0.02 kg/l   

 
Randament (*) 8  mp/litru  

 
Vascozitate: 1500cP Brookfield vit. 60 

 
Uscare 5 ore la suprafata amprentei 

12 ore in profunzime 
5 zile duritate extrema 
 

Durata depozitarii Cel putin 36 de luni 
 

(*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei 
 
TONALITATE 
Alb, transparent 
 
CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI 
Vopseluri bicomponente cu prestatii deosebite. 
Compusi organici volatili exprimati in g/litru de produs gata de folosit  
Limita maxima: 500,00 (2010) 
Compusi organici volatili in produs: 500,00 
 



PRECAUTII 
In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza MEMOTIX in forma de productie si care sunt 
mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA 
respectiva. 
Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu 
bine aerisit. 
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