
DECORFILM

PROTECTOR DILUABIL ÎN APĂ PENTRU FINISAJE DECORATIVE ŞI VOPSELE MURALE

cod 3740238/230

DESCRIERE

 

DECORFILM este un protector diluabil în apă specific pentru

protecţia suprafeţelor interne tratate cu finisaje decorative,

vopsele diluabile în apă, emailuri.

Formula acrilică cu modificare uretanică creează un strat

protector uşor de curăţat, caracterizat printr-o rezistenţă

mecanică optimă.

Pe pereţii acoperiţi cu vopsele diluabile în apă colorate, aplicarea

DECORFILM atenuează fenomenul liniaturilor superficiale.

Caracterizat printr-o uscare rapidă, fără a se îngălbeni,

DECORFILM are o dilatare şi o aderenţă optimă.

 

INDICAŢII DE UTILIZARE

 

Poate fi aplicat pe:

- Finisaje decorative de natură organică

- Finisaje decorative de natură minerală

- Vopsele diluabile în apă şi emailuri cu diferite efecte estetice

- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau minerală,

uscate, compacte, absorbante şi coezive.

- Evaluaţi finisajul cu DECORFILM cel mai adecvat tipului de

produs ce trebuie protejat. Pentru suprafeţe opace–satinate se

recomandă în mod normal versiunea DECORFILM OPACO

(cod. 3740238), pentru suprafeţe strălucitoare se utilizează în

general DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).

Aplicarea versiunii lucioase pe suprafeţe opace alterează

aspectul estetic al acestora.

- DECORFILM prezintă o rezistenţă bună la detergenţii casnici

normali. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare de

curăţare pe o zonă mică, ascunsă, a suportului, pentru a-i testa

rezistenţa.

- Nu utilizaţi bureţi abrazivi pentru curăţarea suprafeţelor.

 

CARACTERISTICI TEHNICE

 

-Natura liantului: răşină acrilică cu modificare poliuretanică în

dispersie apoasă.

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l  

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1000 ± 200 cps la 25 °C

(vâscozimetru rotaţional Brookfield)

-Strălucire UNI EN ISO 2813:  

3740230 lucios: >80, unghi de măsurare 60°

3740238 satinat: 10°±2°, unghi de măsurare 85°  

-Uscare (25 °C şi 65% U.R.): formează o peliculă după 1 oră;

superficială în 2-3 ore; totală după 4 ore.

 

PREGĂTIREA SUPORTULUI

 

Suprafeţe murale:

Aplicaţi DECORFILM pe suprafeţe tratate anterior cu efecte

decorative, vopsele sau emailuri compacte, fără crăpături, uscate.

 

INDICAŢII PENTRU APLICARE

 

- Condiţii de mediu şi suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol, pistol.

- Nr straturi: 1 - 2.

- Diluant: apă

- Diluţie: variabilă în funcţie de gradul de absorbţie şi de

instrumentul utilizat. În mod normal, primul şi al doilea strat la

5-15%. Pentru suprafeţele foarte absorbante, diluaţi primul strat

cu 25-30%.

- Curăţarea uneltelor se efectuează imediat după utilizare, cu

apă.

- Consum indicativ: Consumul este extrem de influenţat de

natura produsului ce trebuie acoperit. Pentru suprafeţe netede cu

grad mediu de absorbţie se acoperă 10-12 mp/l per strat.

 

COLORAREA

 

Produsul este disponibil incolor în versiunea opacă cod.

3740238 şi lucioasă cod. 3740230.

 

DEPOZITAREA

 

Temperatura maximă de conservare: +30 °C  

Temperatura minimă de conservare: +5 °C  

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura

adecvată: 2 ani.

 

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

 

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l

(2010)

DECORFILM Conţine max: 100 g/l VOC

 

Produsul nu necesită etichetarea conformă Directivei Europene

1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi

produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare;

după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător,

lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri

speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de

siguranţă.

 

REZUMAT DE CAPITOL

 

Lac protector pentru interioare pe bază de răşini acrilice cu

modificare uretanică în dispersie apoasă.

Specific pentru suprafeţele tratate deja cu produse decorative,

vopsele diluabile în apă, emailuri, DECORFILM este disponibil

în versiunea opacă cod. 3740238 şi lucioasă cod. 3740230 în

funcţie de rezultatul estetic dorit.

DECORFILM se aplică în 1-2 straturi, în funcţie de finisajul

estetic urmărit, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie
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al suportului.

Furnizare şi punere în operă a materialului € ................. per mp.

 

 

 

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa

prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi

ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru

rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu

sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul

este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă

precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de

Asistenţă Tehnică.
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