
Fişă tehnică Dulux Trade® Satinwood 
 Email sintetic, bază pentru sistemul de nuanţare 

 
Descriere: Email pe bază de răşină alchidică în solvent organic, cu adaos de pigmenţi, pentru decorarea suprafeţelor 
interioare şi exterioare.    
Proprietăţi:  Email cu capacitate mare de acoperire, recomandat pentru suprafeţe metalice sau din lemn. Se poate folosi 
pentru vopsirea caloriferelor sau a ţevilor prin care circulă apă caldă (temperatura apei calde: maxim 90° C  - nuanţa se 
poate modifica în timp datorită expunerii la temperatură ridicată). Se foloseşte ca bază pentru sitemul de nuanţare şi 
poate fi colorat în peste 10.000 de nuanţe. Este disponibil în trei variante: light, medium şi extradeep. 
Aspect: Satinat 
Culoare: Vezi cartela de culori 
Colorare: În sistemul de nuanţare Dulux   
Mod de aplicare: Se aplică cu pensula sau cu rola de velur. Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, 
grăsimi, praf sau rugină). Suprafeţele nerezistente, exfoliate sau crăpate se curăţă şi se nivelează folosind produse 
specifice pentru suprafeţe exterioare sau interioare.  Suprafeţele suport se vor grundui anterior.  
Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare şi pe tot parcursul acesteia. Se poate dilua, după caz cu diluant 
sintetic, maxim 10%. Temperatura suprafeţei, a vopselei şi a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 7°C - 30°C. 
Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depăşească 65%. 
Sistem de straturi recomandat:   Un strat de grund după care se vor aplica 1-2 straturi de vopsea Dulux Trade Satinwood. 
Se va respecta un timp de uscare între straturi de minim 16 ore, atât între stratul de grund şi vopsea cât şi între straturile 
de vopsea.  
Recondiţionare: Suprafeţele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus. 
Uscare: La 20°C: la atingere - între 4 şi 6 ore; între straturi - 24 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 diluant sintetic.  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.  
Disponibil în cutii de: 1 L şi 2.5 L  
 
 
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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Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu 
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi 
distribuitorului fişa cu date de securitate. 
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