
NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA
PROTECTOR TRANSPARENT PENTRU CUPRU

cod 186N001

DESCRIERE

NO STRIP VERNICE este un protector transparent semilucios
care, datorita compozitiei pe baza de rasini acrilice dizolvate în
solvent si pasivant pentru cupru, protejeaza suprafetele din cupru
de oxidare (de ex. rigole), împiedicând formarea petelor verzui
caracteristice si inestetice care se transmit chiar si suprafetelor
murale cu care acestea vin în contact.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafete din cupru.
Indicat si pentru protejarea produselor din fier si bronz pentru
interior.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: polimeri acrilici
-Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatice
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 Kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 570 ± 50 cps
(vâscozimetru rotational Rotothinner la 25 °C)
-Stralucire UNI EN ISO 2813: 65 ± 5 unghi de masurare 60°
-Uscare (25 °C, 65% U.R.): superficiala 1 ora; poate fi acoperit
cu straturi ulterioare dupa cel putin 24 de ore de la prima
aplicare

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din cupru:
- Pregatiti cu grija suportul prin periere, degresare si curatare cu
detergentul chimic adecvat, pentru a elimina orice urma de oxizi
si/sau carbonati.
- Pe suportul uscat aplicati 2 straturi de NO STRIP VERNICE,
conform modalitatilor indicate.

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
-Unelte: pensula, rol din lâna cu par scurt, pistol.
-La aplicarea cu pensula si rolul, produsul este pregatit pentru
utilizare.
-Aplicarea cu pistolul poate fi efectuata doar în cadrul
activitatilor supuse prevederilor de autorizare a emisiilor în
atmosfera (art. 267 si urmatorul din Directiva legislativa nr.
152/2006), dupa o diluare anterioara cu 10-20% Dil. Sintetico
5210011.
-În mod normal se aplica în strat unic. Dupa cel putin 24 de ore
este posibila unui al doilea strat pentru a asigura acoperirea
totala a suportului.
-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu Dil.

Sintetic 5210011.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat.
Vopsire ulterioara: Nu acoperiti NO STRIP cu emailuri sintetice,
pentru a evita scorojirea.

COLORAREA

Produsul este furnizat în varianta transparenta.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 3 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe
baza de solvent) : 600 g/l (2007)
NO STRIP VERNICE SEMI-LUCIDA Contine max.: 600 g/l
VOC
iritant - periculos pentru mediu
-inflamabil.
-iritant pentru caile respiratorii.
-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-nu respirati vaporii.
-Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
-nu aruncati în mediul înconjurator. Vezi instructiunile
speciale/fisele informative de siguranta.
-în caz de incendiu utilizati extinctori cu spuma, pulbere chimica
sau CO2 - nu utilizati apa.
-utilizati doar în locuri bine ventilate.
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector transparent pentru suprafete din cupru.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica un învelis satinat NO
STRIP VERNICE SEMILUCIDA cod. 186N001, pe baza de
polimeri acrilici în solvent, într-un strat, cu un consum minim de
200 ml/mp.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.
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NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA
PROTECTOR TRANSPARENT PENTRU CUPRU
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COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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