Spray pentru pictat 400 ml

Maston One! este o vopsea excelentã, adecvatã pentru multiple utilizãr
utilizãri, care poate
transforma chiar si un utilizator începãtor într
într-un
un profesionist. Adecvatã pentru aproape orice tipuri de
suprafe.e: lemn, metal, plastic, piatrã, beton, sticlã, ceramicã, plante uscate ..si carton. Tehnologia
brevetatã combinatã cu turbina-valvã
valvã de joasã presiune, omogenizeazã eficient
ficient vopseaua cu agentul
propulsor, exact ca în cazul pistolului de pulverizare profesional. Contine cu 20% mai putini agenti
agent
propulsori, CU 25% mai
ai multi lianti si de patru ori mai mult
multi pigmenti de colorare fatã de vopselelevopselele
spray conventionale. Tehnologia
logia unicã permite putere de acoperire aproape incredibilã
Formula specialã pe bazã de liantii acrilici de înaltã calitate formeazã finisaj cu duritate excelentã,
rezistentã la zgârieturi,
ieturi, cu timp de uscare senzat
senzational de scurt – de numai 15 minute!
CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI
Tehnologie brevetată, putere
utere de acoperire de până la 3 m2
m2, aderență
ță excelentă,
excelentă cantitate redusă de
ceață de pulverizare, nu se scurge,, iintindere rapidă, acoperire netedă, uscare
scare rapidă,
rapidă compuși acrilici
de calitate superioară, duză ajustabilă
tabilă. fără limită de timp pentru revopsire,, adecvată
a
pentru aplicare
la interior sau exterior, rezistență
ță la intemperii, la lumină și radiații UV
UV, rezisten
ezistență la zgârieturi, șoc și
impact, duritate mare și elasticitate bună
bună. Se poate poliza
PUTERE DE ACOPERIRE
În funcție
ție de culoarea și consistența obiectului:
400 ml pot acoperi cca. 3 m2* de suprafa
suprafață
Timp de uscare (la 20°C, și umiditatea relativă a aerului de 50%):
Uscare la praf: după cca. 5 minute
Uscare la atingere: după cca. 15 minute
Întărire completă:
etă: după cca. 24 de ore
Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea
aerului și de grosimea stratului aplicat.
Rezistență termică: până la 110°C
COV: Limită admisă EU COV IIB (e): 840 g/l (2010).
Vopsele: COV 600,28 g/l
AMBALAJE: 400 ml

