TAIKA Vopsea cu efect perlat pentru interior
(TAIKA Opaque Pearl Paint)

* cu efect perlat special
* nuanţabilă în 14 culori

DESCRIERE:
Vopsea acrilică nuanţabilă, pe bază de apă, cu efect perlat, pentru decorarea pereţilor şi
mobilierului interior. Se poate aplica pe suprafeţe noi ca strat de finisare sau de retuş. Se
poate aplica de asemenea şi pe suprafeţe vopsite cu vopsele alchidice, vopsele cu catalizator
acid şi pe suprafeţe lăcuite. Iluminarea favorabilă a suprafeţei sporeşte efectul decorativ.
DOMENIU DE UTILIZARE:
Vopsirea suprafeţelor interioare uscate, a suprafeţelor din lemn şi derivate din lemn,
gipscarton, a suprafeţelor metalice, din beton, tencuite, gletuite, etc.
CARACTERISTICI TEHNICE:
Baza:
Gamă de culori:
Grad de luciu:
Clasificare material
de construcţie:
Putere de acoperire:

HM şi KM
Paletarul şi broşura Taika
semillucios
M1
6-8 m2/litru/strat
Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbţie a suprafeţei, de calitatea
sa şi de modul de aplicare.

Ambalaje:
Diluare:
Mod de aplicare:

0,225 l, 0,9 l, 2,7 l
cu apă
pensula (păr sintetic), rola de
modelare, pulverizare
La roluire se foloseşte o rolă cu părul scurt. Pentru
crearea structurii/modelului dorit, se foloseşte o perie, o
rolă de modelare, un burete, etc. La pulverizare de ex.:
dimensiunea duzei 1,8 mm, diluare până la max. 40% cu
apă. Înainte de pulverizare, se va realiza întodeauna
vopsire-test.

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

uscare la atingere după 1 oră,
se poate revopsi după aprox. 6-8 ore

Rezistenţă la abraziune:
Rezistenţă termică:

peste 5 000 de frecări umede (SFS 3755)
+85°C (ISO 4211-3)

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.

Volum solide:
Densitate:
Depozitare:
Cod produs:

cca. 35%
cca. 1,0 kg/l (fără nuanţare) ISO 2811
A se feri de îngheţ.
858_6085/6

________________________________________________________________

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE:
CONDIŢII DE LUCRU: Se aplică pe suprafeţe curate, uscate, la o temperatură ambiantă
de peste + 100C, şi umiditatea relativă a aerului de sub 80%. La temperaturi relativ scăzute
(aprox. 15oC şi la umiditate între 50-70% vopseaua are uscare mai lentă, ceea ce facilitează
lucrul cu ea.
1) PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:
Suprafeţe nevopsite:
Suprafaţa se desprăfuieşte şi se curăţă de imupurităţi, pentru a asigura cea mai bună
aderenţă posibilă.
Suprafeţe din lemn:
Nodurile şi ariile din jurul nodurilor se tratează cu Oksalakka. Se aplică grund Feelings
Furniture Primer sau Otex Adhesion Primer. Suprafeţele noi din lemn aflat în stare foarte
bună, se pot vopsi direct cu Taika.
Suprafeţe metalice:
Se aplică grund Rostex Metal Primer.
Pereţi:
Eventualele defecte de suprafaţă se nivelează cu un material de umplutură corespunzător,
după care se şlefuiesc. Se îndepărtează praful creat prin şlefuire. Se aplică 2 straturi de
vopsea acrilică cu conţinut de latex Tikkurila (de ex. Feelings Interior Paint).
Suprafeţe vopsite:
Suprafaţa vopsită se spală cu detergentul Maalipesu, după care se clăteşte atent cu apă şi se
lasă să se usuce.
Suprafeţe din lemn:
Se îndepărtează stratul de vopsea veche, neaderentă. Ariile lucioase şi dure sau cele lăcuite se
şlefuiesc până la aspect mat, după care suprafaţa se desprăfuieşte. Eventualele defecte de
suprafaţă se nivelează cu un material de umplutură corespunzător, după care se şlefuiesc. Pe
ariile neacoperite de vopsea, se aplică grund. Pe suprafeţele lăcuite cu lac de nitroceluloză se
recomandă a se aplica Otex Adhesion Primer.
Pereţi:
Ariile dure sau lucioase se şlefuiesc până la aspect mat. După desprăfuire, se nivelează
eventualele defecte de suprafaţa cu un material de umplutură adecvat şi se şlefuieşte
suprafaţa. Pe ariile necoperite de vopsea se aplică grund.

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.

2) APLICARE:
Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se recomandă a se testa produsul pe o
arie mică..
Vopsire mobilier, etc.
Se aplică 1-2 straturi de Taika Opaque Pearl Paint cu pensula, rola sau prin pulverizare. Pe
arii mai mari, se recomandă mai întâi aplicare cu rola, apoi netezire cu pensula. A se folosi o
pensula cu păr sintetic, de calitate superioară. Efectul perlat iese foarte bine în evidenţă prin
modelarea cu pensula.
Pereţi/modelare:
Pentru cel mai estetic rezultat, este recomandat să se modeleze cu Taika doar o porţiune a
peretelui, urmând ca substratul vopsit cu vopsea latex să rămână vizibil pe celelalte porţiuni.
Pentru substrat, se pot alege din paletarul Taika culori care se potrivesc bine cu Taika
Opaque Pearl Paint. Vopseaua Taika se aplică cu rola pe porţiuni de cca. 1,5 m2 odată, după
care, în cazul în care se doresc efecte speciale, aria se modelează imediat cu role de
modelare, cu pensula sau cu buretele. Se recomandă ca înainte de vopsire să se efectueze
test pe o bucată de carton.
În timpul lucrărilor de vopsire, marginile şi plintele se vor proteja prin acoperire cu benzi
adezive, care se vor înlătura imediat după vopsire. La aplicarea cu pensula, se vor vopsi doar
arii mici odată, după care se vor modela imediat cu rola. În acest fel, delimitările dintre
diferitele porţiuni vopsite vor deveni mai puţin vizibile. Produsul se aplică în 2 straturi, iar în
cazul modelării în 1 strat.
Notă: Vopsirea cu Taika Opaque Pearl Paint a ariilor mari şi obţinerea unui finisaj uniform şi
neted necesită experienţă şi îndemânare. Modelarea în zig-zag cu pensula sau rola pe de altă
parte, este o modalitate eficientă pentru arii mari, chiar şi pentru începători.
Taika Opaque Pearl Paint este o alegere perfectă şi pentru lucrări de şablonare. Mai multe
detalii şi idei, precum şi instrucţiuni de vopsire se găsesc în broşura Taika.
CURĂŢAREA USTENSILELOR:
După ştergere, ustensilele se curăţă cu apă cu săpun. Pentru îndepărtarea vopselei pe cale de
uscare se recomandă Tikkurila Pensselipesu (detergent pentru curăţarea ustensilelor).
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢEI VOPSITE:
În condiţii normale, stratul de vopsea îşi atinge întărirea şi duritatea finală după cca. o lună,
de aceea, în prima luna, se va evita curăţarea suprafeţei vopsite. Dacă totuşi este necesară
curăţare curând după vopsire, aceasta se va efectua utilizând o perie moale sau cu o lavetă.
După o lună: suprafaţa se va curăţa cu o soluţie de detergent neutru pentru spălat vase (pH
6-8) cu o perie, un burete sau o lavetă. Suprafeţele deosebit de impure se vor spăla cu o
soluţie de detergent uşor alcalin (pH 8-10) cu o lavetă, un mop sau un burete, după care se
va clăti atent.
RECONDIŢIONARE:
A se urma instrucţiunile date la vopsirea suprafeţelor vopsite. Dacă se doreşte aceasta,
suprafeţele pot fi vopsite cu vopsele pe bază de apă (pereţi), sau cu Feelings Furniture
Paint (mobilier vopsit/modelat cu Taika Opaque Pearl Paint).
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.

COMPUŞI ORGANICI VOLATILI:
Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/l, 200 g/l (2010).
Produsul conţine max. 200 g/l COV.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI:
Produsul nu este categorisit drept produs nociv. A se mânui cu grijă. A se
evita contactul prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor de la
pulverizare. Pentru detalii, vezi fişa tehnică de securitate.
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:
Produsul nu se varsă în canalizare. Ambalajele golite şi rămăşiţele de produs se reciclează
conform regulamentelor locale.

