
EMAIL CU USCARE RAPIDĂ

seria 260

MARCORES

DESCRIERE
 
Este un email sintetic lucios pe bază de răşini alchidice
modificate cu uscare rapidă, pentru lăcuirea produselor
metalice în general, precum rafturi metalice, utilaje,
tractoare şi remorci agricole, echipamente metalice în
general.
Produsul se caracterizează printr-o ţinută verticală optimă,
putere mare de umplere, strălucire şi putere de acoperire.
Pelicula aplicată oferă o barieră eficientă împotriva
agenţilor atmosferici.
Poate fi utilizat exclusiv pentru utilizări nereglementate de
decretul legislativ 161/2006.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat la exterior şi interior pe obiecte metalice în
general.
Exclusiv pentru utilizări nereglementate de D.L. 161/2006
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: Răşini alchidice modificate
-Solvenţi: mixtură de hidrocarburi alifatice
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (în
funcţie de culoare)
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 650 ± 50 cps
(vâscozimetru rotaţional Rotothinner la 25 °C)
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): formează o peliculă în 20
min.; superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi
ulterioare după 7 până la 24 de ore, cu emailuri sintetice cu
uscare rapidă.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din metal feros nelăcuit:
- Eliminaţi eventualele urme de calamină compactă şi
aderentă şi orice urmă de rugină prin sablare de tip
comercial (Grad SA2) sau efectuaţi o curăţare mecanică
sau manuală. Pentru a elimina rugina în zonele greu
accesibile utilizaţi convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Ştergeţi de praf suprafaţa, asiguraţi-vă că suportul este
perfect uscat şi aplicaţi 2 straturi de antirugină FENALKYD
1610107.
- În cazul suprafeţelor noi care nu prezintă urme de
calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului
cu diluant de spălare. 
- Aplicaţi 2 straturi de MARCORES conform modalităţilor
indicate.
 
Suprafeţe din metal feros lăcuit anterior:
- Eliminaţi straturile de vopsele vechi care se exfoliază şi
rugina prezentă prin curăţare mecanică sau manuală,
şmirgluiţi vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a
obţine o suprafaţă rugoasă. Pentru a elimina rugina în
zonele greu accesibile utilizaţi convertizorul RUGISTOP
5900100.
- În cazul suprafeţelor puternic deteriorate se recomandă
eliminarea completă a vopselelor vechi şi a ruginii prezente
prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul
SVERNICIATORE SM10 5610014 şi o curăţare mecanică
sau manuală ulterioară.

- Eliminaţi praful de pe suport. 
- Aplicaţi 2 straturi de antirugină FENALKYD 1610107 pe
suporturi perfect uscate. 
- Aplicaţi 2 straturi de MARCORES conform modalităţilor
indicate.
 
Suprafeţe zincate din aluminiu sau aliaje uşoare: 
- Eliminaţi eventualele straturi de oxizi prin curăţare
mecanică sau manuală. 
- Degresaţi în mod acurat cu soluţii alcaline adecvate sau
cu diluant. 
- Eliminaţi orice urmă de praf şi aplicaţi fondul universal
anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect
uscat. 
- Aplicaţi 2 straturi de MARCORES conform modalităţilor
indicate.
 
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.
- Unelte: pensulă şi pistol.
- Nr. straturi: cel puţin 2 straturi.
- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro
Antiabur 5170076.
- Diluţie: cu pensula 0-5%; cu pistolul 20-30%.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru
emailuri rapide 5070712 sau cu Dil. Nitro Antiabur 5170076
imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe suprafeţe
netede.
 
COLORAREA
 
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric
Marcromie.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 3 ani.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
 
Nociv - uşor inflamabil
- uşor inflamabil.
- nociv în cazul inhalării şi contactului cu pielea.
- iritant pentru piele.
- a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- păstraţi departe de flăcări şi scântei – nu fumaţi.
- nu respiraţi vaporii 
- utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată.
- în caz de înghiţire consultaţi imediat medicul,
prezentându-i recipientul sau eticheta.
- utilizaţi doar în locuri bine ventilate.
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Conţine: xilenă, 2-butanonoxim, săruri de cobalt din acizi
graşi - Poate provoca o reacţie alergică.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE
şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Email cu uscare rapidă.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică emailul cu uscare
rapidă MARCORES seria 260, pe bază de răşini alchidice
modificate, în cel puţin 2 straturi, cu un consum minim de
170 ml/mp.
Furnizare şi punere în lucru 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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