VOPSEA PENTRU TABLĂ ŞCOLARĂ
(BLACKBOARD PAINT - KOULUTAULUMAALI)

∗
∗
∗

pentru table şcolare
creta prinde bine pe suprafaţa
vopsită
uşor de curăţat

DESCRIERE:
Vopsea pe bază de apă pentru tablă şcolară. Pe suprafaţa vopsită creta prinde bine dar este
şi uşor de şters.
DOMENIU DE UTILIZARE:
Vopsirea tablelor şcolare.

CARACTERISTICI TEHNICE:
Gamă de culori:
Grad de luciu:
Putere de acoperire:

v d 8555) şi negru (202)
mat
9-12 m2/litru/strat
Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbţie a suprafeţei, de calitatea
sa şi de modul de aplicare.

Ambalaje:

1l

Diluare:
Mod de aplicare:

apă, în caz de nevoie
pensula, pulverizare

Timp de uscare:
(la 23°C şi umiditatea
relativă a aerului de 50%)

cca. 24 de ore

Spălare:

cu un burete umed sau o lavetă umedă (vezi paragraful
Curăţarea şi întreţinerea suprafeţei vopsite)

Rezistenţă la uzură:
Rezistenţă termică:

bună
80oC

Volum solide:
Densitate:
Depozitare:
Cod produs:

cca. 35%
1,0 kg/l, (ISO 2811)
A se feri de îngheţ.
361 0555/0202

_________________________________________________________________________________________________________
Informaţiile de mai sus, ce provin din teste de laborator şi experienţă în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fişa
tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerinţele standardelor ISO 9001 şi ISO
14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucţiunile
de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE:
CONDIŢII DE LUCRU: Suprafaţa ce urmează a fi vopsită va fi curată şi uscată.
Temperatura ambiantă va fi de peste + 15oC şi umiditatea relativă a aerului sub 80%.
1) PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:
Suprafeţe nevopsite:
Suprafaţa de lemn sau derivate din lemn se desprăfuieşte, se curăţă de rugină, grăsimi,
uleiuri, ceară, sau alte impurităţi. Se aplică grund Otex (Otex Adhesion Primer).
Suprafeţe vopsite:
Se spală suprafaţa cu Maalipesu, apoi se clăteşte cu apă şi se lasă să se usuce. Suprafaţa se
şlefuieşte până la aspect mat. Se îndepărtează praful creat prin şlefuire. Se aplică grund Otex
(Otex Adhesion Primer). Dacă suprafaţa a fost vopsită anterior cu vopseaua Tikkurila pentru
tablă şcolară pe bază de apă, la recondiţionare se poate vopsi direct peste stratul vechi, fără
şlefuire şi grunduire.
2) APLICARE:
Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. În caz de nevoie se diluează cu apă. Se
aplică cu pensula sau prin pulverizare, în 1-2 straturi.
CURĂŢAREA USTENSILELOR:
După ştergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu
Pensselipesu.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢEI VOPSITE:
În mod obişnuit, stratul de vopsea îşi atinge întărirea şi duritatea finală, după cca. o lună, de
aceea, în prima lună, suprafaţa vopsită se va mânui cu grijă. Dacă suprafaţa necesită
curăţare la puţin timp după vopsire, se va folosi o perie moale, sau o lavetă umedă.
După o lună: suprafaţa se va curăţa cu o soluţie de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul
unei perii moi, a unui burete, sau a unei lavete. Suprafeţele foarte impure se vor spăla cu o
soluţie de detergent uşor alcalin (pH 8-10), cu un burete sau o lavetă. După spălare, se
recomandă clătire atentă.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI:
Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenţie. A se evita contactul cu
pielea sau cu ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fişa tehnică de
securitate.
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:
Ambalajele golite şi rămăşiţele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.
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