FINNGARD CONCRETE (DENUMIRE VECHE: FINNGARD BETON)
(FINNGARD CONCRETE)

∗
∗

pentru faţade şi socluri
rezistă la intemperii

DESCRIERE:
Vopsea acrilică mată pe bază de apă pentru faţade şi socluri. Rezistenţă foarte bună la
intemperii.
DOMENIU DE UTILIZARE:
Vopsirea suprafeţelor noi sau deja vopsite, tencuieli pe bază de var-ciment şi ciment, vopsirea
suprafeţelor din beton. Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe vopsite cu vopsele pe bază
de var sau vopsele elastomerice.

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

A şi C
culorile paletarului Tikkurila Facade, şi coduri NCS
autorizate de către sistemul de nuanţare
mat
4-8 m2/litru/strat,
Puterea de acoperire reală depinde de calitatea suprafeţei suport, de capacitatea
acesteia de absorbţie, şi de modul de aplicare.

Ambalaje:
Diluare:

Mod de aplicare:

0,9 l; 2,7 l; 9 l
apă
Primul strat se poate dilua în funcţie de
necesitate până la max. 20% cu apă.
pensula, rola, sau prin pulverizare.
La pulverizare: dimensiunea duzei 0,018” – 0,023”

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

uscare la atingere: după 3 ore
revopsire după min. 8 ore

Volum solide:
Densitate:

cca. 40%
baza A: 1,32-1,39 g/cm3
baza C: 1,25-1,29 g/cm3
La temperaturi cuprinse între +5oC şi +25oC, în recipiente
bine sigilate.
A se feri de îngheţ.
C48 3905

Depozitare:

Cod produs:

_________________________________________________________________________________________________________
Producătorul (Tikkurila Polska S.A) garantează calitatea corespunzătoare a produsului, dar nu poate influenţa modul şi condiţiile
de aplicare, şi deci, nu poate răspunde pentru munca efectuată. Informaţiile de mai sus sunt furnizate în baza cunoştinţelor, a
competenţelor profesionale şi a experienţelor practice, ceea ce nu scuteşte utilizatorul de la a folosi produsul în conformitate cu
normele în vigoare privind siguranţa construcţiilor, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă.
Tikkurila Polska S.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele şi defectele datorate utilizării în combinaţie cu produsele altor
producători, sau pentru cele provenite din schimbarea de către utilizator/cumpărător a compoziţiei produsului.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a actualiza fişa tehnică fără anunţarea prealabilă a cumpărătorilor.
Tikkurila Polska S.A. îşi rezervă dreptul deplin de a schimba produsele proprii, în limitele dezvoltării tehnologice/tehnice.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE:
CONDIŢII DE LUCRU: Suprafaţa ce urmează a fi vopsită va fi curată şi uscată.
Temperatura ambiantă va fi de peste cel puţin +5oC, şi umiditatea relativă a aerului sub 80%.
1) PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:
Suprafeţele proaspăt tencuite sau din beton nou se vor vopsi doar după uscarea şi întărirea
lor completă (cca. 4 săptămâni).
Suprafaţa se desprăfuieşte şi se curăţă de rugină, uleiuri, grăsimi, ceară şi alte impurităţi. Se
îndepărtează stratul de vopsea sau tencuială neaderentă. Eventualele pete de mucegai se
tratează cu un produs adecvat. Faţada clădirilor noi se va vopsi doar după trecerea unui
sezon de încălzire. Eventualele fisuri, crăpături sau alte defecte de suprafaţă se nivelează cu
un produs adecvat. Ariile lucioase se vor asperiza prin şlefuire.
Suprafeţele nevopsite, cu porozitate mare şi absorbante se amorsează cu Finngard Primer W.
Suprafeţele mai puţin absorbante se pot amorsa cu Finngard Nanoprimer sau cu Finngard
Concrete diluat în proporţie de 20% cu apă.
2) APLICARE:
Înainte de începerea lucrărilor de vopsire asiguraţi-vă că dispuneţi de o cantitate suficientă de
produs ce provine din aceeaşi şarjă de producţie, pentru întreaga suprafaţă. În cazul în care
lucrul cu şarje de producţie diferite este inevitabil, se recomandă omogenizarea în acelaşi vas
a întregii cantităţi de vopsea ce urmează a fi folosită.
Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare.
Se va aplica în două straturi cu pensula, rola sau prin pulverizare. Pentru evitarea
suprapunerilor şi a diferenţelor de culoare se recomandă vopsirea unei unităţi de suprafaţă
odată. Pauzele tehnice se indică a fi ţinute atunci când se ajunge la vopsirea colţurilor.
CURĂŢAREA USTENSILELOR:
După ştergere, ustensilele se spală cu apă.
COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (COV):
Valori limită EU pentru acest produs (categorie/subcategorie): A/c, 40 g/l (2010).
Produsul conţine max. 40 g/l COV.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI:
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se vărsa în canalizare. În caz de
înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
Pentru detalii vezi fişa tehnică de securitate.
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:
Vopseaua nu se va vărsa în sistemul de canalizare, sau pe sol. Ambalajele golite şi rămăşiţele
de produs se vor depozita la puncte de colectare a deşeurilor periculoase.
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