Fisa tehnica

MOORESTYLE
Vopsea poliuretanica cu finisaj lucios
pentru lemn si metal- interior/exterior

589
Vopsea acrilica cu finisaj lucios pentru lemn si metal pe baza de apa prezinta o
excelenta conservare a culorilor si este rezistenta la intemperii. Se usuca repede
transformandu-se intr-o suprafață dura care permite suportului sa respire,
nu se ingalbeneste, este lavabila fără miros în timpul aplicării. Utilizata pe suprafete
amorsate sau anterior vopsite de lemn, metal şi pereţi. Nu contine plumb.
Caracteristici de performanţă
· Uniformizare si acoperire excelenta.
· Rezistenta la uzura, durabila, rezistenta la intemperii.
· Nu se ingalbeneste,
· Uscare rapidă.
· Utilizata pe suprafete de exterior si interior.
· Are un miros placut in timpul aplicarii, se poate spala cu apă şi detergent.
· Potrivit pentru trafic mare sau spatii comerciale.

Culori: Alb şi peste 35.000 colori disponibile din
Sistemul de culoare Moor-O-Matic.
Toxicitate:Formula fara plumb sau mercur.
Nivel de luciu:85 - 90 la 60 grade unghiul de vizualizare.
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Ghid de performanţă:
Meteo rezistenta
Rezistenta excelenta la intemperii, la schimbarea culoarii şi indepartarea
murdariei.
Rezistenta mediului
Ofera rezistenta buna la carbonatarea betonului. 589 MOORESTYLE
Luciu a R (CO2) > 50m atunci când o suprafaţă amorsate primeşte 2 straturi
corect aplicate.

Rezistenta la caldura
Mai sus 65O C.
Rezistenta la apa
Rezistă la intemperii şi condensare. Rezistenta la curatare.
Rezistenta la abraziune
Bună rezistenţă la abraziune. Rezistenta la indepartarea petelor.
Rezistenţă solvent
Rezistenta buna la diluant. Sensibile la hidrocarburi aromatice si
alcooli.

VOC (compusi organici volatili): 589 MOORESTYLE lemn şi Metal email acrilic lucios:
Adrian/WB (Interior/Exterior asieta şi schelete vopsele pentru lemn si metal). UE limită: 130g/l (2010).
Acoperirea

Volumul solid

Grosime pelicula umeda

Grosime pelicula uscata

15 – 16 m²/L

35%

67 micrometri

Timp uscat la 20° C

Flexibilitatea

Diluarea

Aplicare

2 ore la atingere
6 ore pentru revopsire

6mm

5% apa

Rola, pensula sau prin pulverizare,

23 micrometri

Pregătirea suprafeţei
Suprafata ce urmeaza a se vopsi trebuie sa fie curatata si fara vopsea cojita, fara murdarie, praf sau grasime. Se elimina materialul necmpact prin razuire
sau slefuire. Suprafetele lucioase trebuie matuite prim slefuire. Se aplica unul sau doua straturi de 589 MOORESTYLE Lucios pentru lemn si metal dupa
cum urmeaza mai jos:
Lemn nou: Punctati toate gaurile de cuie si nodurile cu 572 MOORESTYLE grund alchidic, dupa uscare se aplica un strat uniform pe toata suprafata.
Ipsos nou , gips carton: Amorsati cu 192 AQUAGRIP amorsa acrilica microionizanta sau 570 MOORESTYLE grund alchidic.
Metale feroase: Eliminati rugina şi materialul necompact înainte de a grundui cu 568 MOORESTYLE Grund antirugina.
Suprafeţe vopsite anterior: Amorsati cu 023 FRESH START Eco Primer sau 570 MOORESTYLE Amorsa Multifunctionala Alchidica.
Aplicarea:Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. Utilizati role cu par scurt pentru a abtine suprafete netede.
Diluati cu 5% cu apă curată daca este necesar. Nu se aplica la temperaturi mai mici de 10OC . Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala
Curătare:

-Eliminati surplusul de vopsea de pe ustensile, dupa care se pot spala cu apa si detergent.

Precautii-Sănătate şi - Contact pielea: spălaţi pielea cu apă şi săpun. · Contactul cu ochii: spalati imediat cu apă. · apelati la asistenta medicala
Siguranţă:
- Dacă este înghiţit: obţineţi asistenţă medicală fără întârziere. Pentru informaţii suplimentare, prezentati eticheta şi
fișa tehnică de securitate pentru acest produs. · Nu lasati la indemana copiilor. · Protejati de inghet.
Ambalare Si depozitare
Dimensiuni: 0.75litri, 1litru, 2.5litri, 3litri
Punct de aprindere: nici unul
Depozitare: Nu este periculos, nu sunt cerinte speciale
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