Fişă tehnică

Dulux Trade® Durable Flat Matt

Vopsea lavabilă de interior, bază pentru sistemul de nuanţare

Descriere: Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă, pentru decorarea suprafeţelor interioare.
Proprietăţi: Recomandată pentru suprafeţe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gipscarton. Vopseaua are o mare capacitate de acoperire, formează o peliculă cu aspect neted și mat şi rezistenţă ridicată la
uzură. Este disponibilă în variantele: alb, light, medium, extradeep.
Aspect: Mat
Culoare : Vezi cartela de culori
Colorare: În sistemul de nuanţare Dulux
Mod de aplicare: Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete
de ulei, grăsimi, praf sau mucegai). Suprafeţele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin
decapare sau prin şlefuire. Eventualele defecte ale pereţilor trebuie reparate şi nivelate cu mortar sau glet. Suprafeţele
noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). După caz, suprafeţele suport se vor
amorsa cu un strat de vopsea diluată Durable Flat Matt (un al doilea strat de pentru amorsare poate fi necesar pentru
suprafeţe foarte absorbante). Pentru amorsare, vopseaua se va dilua, în funcţie de felul suprafeţei , astfel:
a). pentru suprafeţele noi, în aplicare cu pensula sau rola - 1 parte apă / 5 părţi vopsea
b). pentru suprafeţe vopsite anterior, în aplicare cu pensula sau cu rola – 1 parte apă / 10 părţi vopsea
Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare şi pe tot parcursul acesteia. NU se diluează ! (excepţie cazurile
menţionate). Temperatura suprafeţei, a vopselei şi a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea
mediului ambiant nu trebuie să depăşească 65%.
Sistem de straturi recomadat: Cu pensula sau cu rola se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux Trade Durable Flat Matt
cu respectarea unui timp de uscare de 2 - 4 ore între straturi, în funcţie de temperatură şi umiditate. Dacă suprafaţa a
fost vopsită anterior cu aceeiaşi nuanţă de Durable Flat Matt este suficient un singur strat. (Atenţie: pentru anumite
nuanţe, maşina de nuantaţ va indica aplicarea a 3 straturi de vopsea nediluată.) Pentru aplicarea prin pulverizare
vopseaua se va dilua astfel:
c). pulverizare convenţională – 1 parte apă / 2,5 părţi vopsea
d). pulverizare airless – 1 parte apă / 5 părţi vopsea
Recondiţionare: Suprafeţele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.
Uscare: La 20°C: între straturi – între 2 şi 4 ore
Consum specific: maxim 17 m2 / litru / strat; cifra este orientativă şi poate depinde de calitatea suprafeţei sau condiţiile
atmosferice la momentul aplicării
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte
de spălarea acestora.
Depozitare şi păstrare: 60 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse
între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheţ!
Disponibil în cutii de: 2,5 L şi 5 L
Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu
deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru
depozitarea alimentelor.
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