
EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRĂRI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

GLOBAL DECO' SPRAY

DESCRIERE
 
Este un email lucios cu utilizare generală, cu aplicare
uşoară şi uscare rapidă. 
Pelicula de GLOBAL DECO SPRAY aplicată creează un
finisaj dur, lucios şi rezistent la agenţii atmosferici.
GLOBAL DECO SPRAY DE ACOPERIRE A PETELOR
cod. 240S000 acoperă și elimină petele de pe pereți înainte
de vopsire. Fum, funingine, murdărie, ulei, urme de creion
etc. sunt ușor de mascat și puteți proceda cu vopsirea
după cel puțin o jumătate de oră.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Datorită caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat la
interior şi la exterior, pe suporturi din lemn, zidărie, metal,
materiale plastice, sticlă şi altele.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: răşini acrilice cu uscare rapidă. 
- Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatice. 
- Nu conţine cloro-fluoro-carburi.
- Strălucire UNI EN ISO 2813 pentru versiunea lucioasă:
>85 unghi de măsurare de 60°. 
- Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 15'; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare după 15'.
- Culori temperaturi ridicate 240S080 (argint) şi 240S038
(negru opac) rezistă până la 400 °C.
- Culorile metalizate sunt indicate doar pentru aplicările la
interior.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din metal feros nelăcuit sau lăcuit: 
- Eliminaţi straturile de vopsele vechi care se exfoliază,
eventualele urme de calamină compactă şi aderentă şi
orice urmă de rugină prin curăţare mecanică sau manuală.
Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizat
convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafeţelor deosebit de deteriorate se
recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi
utilizând decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014,
efectuând apoi o curăţare mecanică sau manuală.
- În cazul suprafeţelor noi care nu prezintă urme de
calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului
cu diluant de spălare. 
- Aplicaţi 1-2 straturi de spray antirugină 240S110 pe
suprafeţele perfect curăţate şi uscate. 
- Suprafeţele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu
primul strat de antirugină în maximum 8 ore.
- Aplicaţi 2 straturi de GLOBAL SPRAY.
 
Suprafeţe din lemn nou sau lăcuit:
- Şmirgluiţi pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curăţaţi suprafaţa şi eliminaţi eventualele răşini.
- Asiguraţi-vă că lemnul nu este prea umed;
- Pe lemn tânăr şi uscat sau pe lemn cu o absorbţie
excesivă aplicaţi un strat de MARCONOL IMPREGNANTE
seria 843 şi şmirgluiţi uşor cu hârtie abrazivă.
- În prezenţa lacurilor vechi eliminaţi părţile care se
exfoliază şi au o aderenţă slabă.

- Nivelaţi neregularităţile suportului.
- Şmirgluiţi şi curăţaţi.
- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire
produsului de finisare ulterior aplicaţi 1-2 straturi de vopsea
de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 şi şmirgluiţi.
- Aplicaţi GLOBAL SPRAY.
 
Suprafeţe tencuite:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă
este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse
specifice.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente .
- Eliminaţi straturile de vopsele vechi pe bază de var sau
tempera.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- Pe suportul uscat aplicaţi 1-2 straturi de vopsea de fond
MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicaţi 1-2 straturi de GLOBAL SPRAY.
 
Suprafeţe din material plastic (PVC): 
- Şmirgluiţi suprafaţa pentru a o înăspri uşor. 
- Degresaţi cu Dil. Nitro 5170076 şi curăţaţi suportul. 
- Pe suportul perfect curăţat şi uscat aplicaţi 2 straturi de
GLOBAL SPRAY. Pe materiale plastice diferite de PVC
este indicată verificarea aderenţei cu probe practice pe
suportul respectiv.
 
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
Suport uscat. 
- Produsul poate fi aplicat cu sprayul, utilizând atomizorul
special inclus în pachet. 
- Agitaţi energic sprayul înainte de utilizare. 
- Stropiţi obiectul de la o distanţă de circa 30 cm cu mişcări
încrucişate. 
- Se aplică 1 sau 2 straturi de produs, în funcţie de
condiţiile suportului, de efectul dorit şi condiţiile de
expunere. Înainte de utilizarea produsului în culoarea
fluorescentă se recomandă aplicarea prealabilă a GLOBAL
SPRAY alb opac. 
- Consum indicativ: 1 mp per pachet. 
- După utilizarea parţială a sprayului, întoarceţi recipientul şi
curăţaţi supapa apăsând-o până când nu mai iese deloc
email; acesta va putea fi reutilizat astfel cu eficienţă
maximă.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în diferitele culori din paletar,
fluorescente, metalizate, cromate, diamant, de acoperire a
petelor, lac transparent, rezistent la temperaturi ridicate
(până la 400°C), fonduri (zincuire la rece şi antirugină), Alb
şi negru lucios/opac.
 
DEPOZITAREA
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Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006 
 
În conformitate cu Directiva 2004/42/EC privind reducerea
emisiilor de compuși organici volatili (COV) produsul nu
poate fi utilizat în scopul de reparare, întreținere sau de
decorare a vehiculelor rutiere.
 
Iritant - extrem de inflamabil - Nociv pentru organismele
acvatice. 
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
 
- - - - - 
 

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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