TUNTO HIENO – GLET DECORATIV CU GRANULAŢIE FINĂ
(TUNTO HIENO – FINE TEXTURED FINISH)

∗
∗

suprafeţe decorative, în relief
artă murală

DESCRIERE:
Glet decorativ acrilic pe bază de apă, pentru pereţi şi tavane interioare.
DOMENIU DE UTILIZARE:
Produs adecvat pentru aplicarea pe suprafeţe nivelate, beton nou sau deja vopsit, cărămidă,
placă PFL, gipscarton sau placă aglomerată, acolo unde se doreşte obţinerea unui finisaj
structurat. Este adecvat şi pentru aplicarea pe tavane interioare.

CARACTERISTICI TEHNICE:
Bază:
Gamă de culori:

AP şi C
culorile paletarului Tunto şi cele autorizate de către
sistemul de nuanţare Symphony.
Condiţiile de lumină, şi structura creeată influenţează efectul de culoare final.
Produsul se va omogeniza înainte de nuanţare!

Grad de luciu:
Putere de acoperire:

mat complet
1-9 m2/litru/strat, în funcţie de modul de aplicare
- rola, strat gros: 1-1,5 m2/l
- rola, strat subţire: 4-5 m2/l
- pensula: 2-2,5 m2/l
- gletieră, strat gros: 2-2,5 m2/l
- gletieră, strat subţire: 7-9 m2/l

Ambalaje:
Diluare:
Mod de aplicare:

2,7 l, 9l
apă
pensula, rola. Se aplică de exemplu cu rola, după care se
structurează cu o pensula lată, gletieră, pensulă dură,
rolă de structurare, etc.

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

revopsire: după 24 de ore

Volum solide:
Densitate:
Depozitare:
Cod produs:

cca. 53%
1,0 kg/l, ISO 2811
A se feri de îngheţ.
960 7014

_________________________________________________________________________________________________________
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, a suprafeţei şi cea a produsului va fi de peste + 5oC, la umiditatea
relativă a aerului sub 80%.
1) PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:
Suprafeţe noi, nevopsite:
Suprafaţa se desprăfuieşte şi se curăţă de impurităţi. În caz de nevoie, se nivelează cu un
produs adecvat. Se aplică amorsă Feelings Universal Primer, după care se aplică 1-2 straturi
de Feelings Interior Paint sau altă lavabilă de calitate superioară, nuanţată în culoarea
finisajului.
Suprafeţe vopsite:
Suprafeţele vopsite se spală cu detergent Maalipesu, după care se clătesc atent cu apă. În caz
de nevoie, se nivelează cu un produs adecvat. Ariile lucioase se şlefuiesc până la obţinerea
unui aspect mat, după care se îndepărtează praful creat prin şlefuire. În cazul în care există o
diferenţă mare între culoarea substratului şi cea a finisajului, se recomandă aplicarea unui
strat de Feelings Interior Paint sau altă lavabilă de calitate superioară, nuanţată în culoarea
finisajului.
2) APLICARE:
Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare. Se va aplica cu trafaletul. După aplicare,
se va structura cu peria lată, cu gletiera, cu peria dură sau cu o rolă de structurare. Se
recomandă aplicarea produsului în strat gros pe câte o arie de cca. 1 m2 odată, după care
suprafaţa se va structura imediat. Aplicarea în strat mult prea gros conduce la fisurarea
produsului uscat. Pentru evitarea diferenţelor de culoare, se recomandă pregătirea din timp a
unei cantităţi suficiente de produs nuanţat.
CURĂŢAREA USTENSILELOR:
După ştergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu
Pensselipesu.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE:
Suprafaţa vopsită cu Tunto Hieno se va curăţa cu aspiratorul sau cu perie moale.
Dacă se doreşte revopsire cu o lavabilă, suprafaţa se va nivela mai întâi cu un produs
adecvat, apoi se va continua pregătirea acesteia conform instrucţiunilor de utilizare a lavabilei
folosite.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI:
Produsul nu este clasificat drept produs nociv. 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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