
SVERNICIATORE SM10

DECAPANT POLIVALENT 

cod 5610014

DESCRIERE

 

SVERNICIATORE SM10 este un produs sub formă de gel

formulat în mod special pentru decaparea emailurilor,

vopselelor, vernici, produselor antirugină, precum şi a chiturilor

şi învelişurilor plastice, chiar şi deosebit de învechite, prezente

pe suporturile murale, metale şi lemn.

Pregătit pentru utilizare, acţionează în profunzime.

Neavând în compoziţia sa diclormetan, produsul este conform

Deciziei nr. 455/2009/CE din Parlamentul European şi a

Consiliului din 6 mai 2009, cu privire la restricţiile introducerii

pe piaţă şi utilizării diclormetanului.

 

INDICAŢII DE UTILIZARE

 

Poate fi aplicat pe:

- Suprafeţe murale cu vechi învelişuri plastice.

- Suprafeţe din lemn tratate cu emailuri şi vopsele în general.

- Suprafeţe metalice vopsite cu emailuri în general.

* A se acorda atenţie la vopsirile efectuate pe suporturi din

material plastic, decapantul le-ar putea strica. Se recomandă o

probă preliminară.

 

CARACTERISTICI TEHNICE

 

- Masa volumică: 1,20±0,05 a 20 °C

- Culoare: albastră

- Aspect: gel

- Miros: dulceag

 

PREGĂTIREA SUPORTULUI

 

- - - - -  

 

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%

-Instrumente: pensulă, spatulă

-Diluţie: pregătit pentru utilizare.

-Nr straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la eliminarea

completă a produselor de vopsire aplicate.

În cazul unor straturi de grosime ridicată de vopsea sau produse

bicomponente ar putea fi necesară aplicarea mai multor straturi.  

-Aplicaţi produsul în mod uniform în strat de aproximativ 2-3

mm şi lăsaţi-l să acţioneze până când vopseaua se înmoaie/se

umflă. Treceţi apoi la îndepărtarea vopselii cu ajutorul spatulei

de oţel.

-Timpul de decapare depinde de tipul, grosimea stratului şi

învechirea produsului de îndepărtat.  

-După decapare este necesară degresarea suportului cu diluant

înainte de a continua cu noul sistem de vopsire.

-Curăţarea instrumentelor se face cu apă, imediat după utilizare.

-Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafeţe netede. Se recomandă

efectuarea unei probe preliminare pe suportul în cauză pentru a

determina consumul.

 

COLORAREA

 

- - - - -  

 

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

 

Nu intră sub incidenţa Directivei VOC 2004/42/EC.

 

Inflamabil. / poate provoca sensibilizarea datorita contactului

pielea. / nociv pentru organismele acvatice, poate provoca pe

termen lung efecte negative pentru mediul acvatic. / conservati

departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / evitasi contactul

cu pielea. / nu aruncati resturile în canalizari. / folositi manusi

adecvate. / în caz de înghitire, consultati imediat medicul si

aratati-i rcipientul sau eticheta. Contine:

(R)-p-mentha-1,8-diene.

Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat 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

 

Se aplică, pe suprafeţe deja pregătite, SVERNICIATORE SM10

cod. 5610014, într-unul sau mai multe straturi, până la

îndepărtarea completă a vopselelor vechi.

Furnizare şi punere în lucru € ................ 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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