MAGNETIC - VOPSEA MAGNETICĂ

∗
∗

formează suprafață magnetică
se poate acoperi cu lavabilă, își
păstrează proprietățile magnetice

DESCRIERE:
Vopsea specială pe bază de apă pentru uz la interior. Formează suprafață magnetică. Dacă
culoarea gri a vopselei nu este corespunzătoare nevoilor utilizatorului, se poate finisa cu 1-2
straturi de lavabilă aplicată în culoarea dorită. Atenție: grosimea excesivă a stratului de
lavabilă reduce proprietățile magnetice.
DOMENIU DE UTILIZARE:
Suprafețe interioare din beton, gipscarton, PAL, și suprafețe gletuite.

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

gri
mat
cca. 1,5 m2/ 0,5 l
Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea
sa și de modul de aplicare.

Ambalaje:

0,5 l

Diluare:
Mod de aplicare:

nu se va dilua
pensula, rola

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

24 de ore

Densitate:
Depozitare:
Cod produs:

2,6 kg/l, (ISO 2811)
A se feri de îngheț.
001 5800

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:
CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată, și va avea
temperatura peste +10oC. Temperatura ambiantă va fi de peste +5oC, iar umiditatea relativă
a aerului sub 80%.
1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:
Suprafețe nevopsite:
Suprafața se va desprăfui, și se va curăța de orice impurități și particule libere. Eventualele
fisuri sau neuniformități se vor umple cu un material corespunzător. Suprafețele nevopsite se
vor amorsa cu Feelings Universal Primer.
Suprafețe vopsite:
Suprafețele vopsite se vor spăla cu Maalipesu, după care se vor clăti atent cu apă și se vor
lăsa să se usuce. Pentru asigurarea aderenței corespunzătoare, ariile lucioase se vor asperiza
prin șlefuire. Se va îndepărta praful rezultat în urma șlefuirii.
2) APLICARE:
Vopseaua se va omogeniza bine înainte, și în timpul aplicării. Se va aplica din abundență în 3
straturi, cu o pensulă sau rolă cu fir scurt.
Se va lăsa timp de uscare de 24 de ore între straturi. La aplicare în 3 straturi, 0,5 l de vopsea
vor acoperi cca. 1,5 m2 de suprafață. Lavabila se poate aplica la 24 de ore de la aplicarea
ultimului strat de Magnetic.
CURĂȚAREA USTENSILELOR:
După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Chiuveta sau vasul utilizat pentru spălare se vor
curăța cu atenție, căci conținutul de fier al vopselei poate cauza pătare.
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:
În mod obișnuit, stratul de vopsea atinge întărirea și duritatea finală după cca. o lună, de
aceea, în aceasta perioadă, suprafața vopsită se va mânui cu grijă. Dacă este nevoie de
curățare la puțin timp după vopsire, se recomandă curățare uscată cu un aspirator, o perie
moale sau o lavetă uscată.
După o lună: se recomandă curățare uscată: aspirator, perie moale, lavetă uscată. Ștergerea
umedă poate lăsa urme pe suprafață.
COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:
Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/i, 140 g/l (2010).
Produsul conține max. 140 g/l COV.
MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:
Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita expoziția
inutilă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii consultați fișa tehnică de securitate.
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:
Ambalajele golite se vor recicla sau distruge conform regulamentelor locale în vigoare.
Reziduurile lichide se vor distruge în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind
deșeurile periculoase.
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